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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 33951781 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 79013, Львівська обл., Пустомитiвський р-н, м. Львiв, вул. Академiка С.Єфремова, 32а 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 0322989757, 0322989792 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 office@unilease.com.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 27.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у №79 Бюлетень. Цінні папери України  28.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці www.unilease.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2012 
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента X 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
6. Інформація про загальні збори акціонерів  
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента  
    б) інформація про облігації емітента X 
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління  
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  



    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. 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  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії)  
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. 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)  
30. Примітки: 
Вiдсутнi Вiдомостi щодо належностi Емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки 
Емiтент не входить до жодних об'єднань пiдприємств.  
Вiдсутня Iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки рейтингова оцiнка Емiтента не 
проводилася.  
Вiдсутня Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, оскiльки 
Емiтент за органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, оскiльки 
Емiтент за органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, оскiльки Емiтент за органiзацiйно-
правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя про дивiденди, оскiльки Емiтент за органiзацiйно-правовою формою є 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, оскiльки Емiтент за органiзацiйно-правовою 
формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки iншi цiннi папери 
Емiтентом не випускались.  
Вiдсутня Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки похiднi цiннi папери Емiтентом не 
випускались.  
Вiдсутня Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Емiтент за 
органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки форма випуску 
облiгацiй Емiтента є бездокументарною.  
Вiдсутня iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки 
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi.  
Вiдсутня iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки Емiтент не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 



та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
Вiдсутня Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, 
оскiльки гарантiй третiх осiб за облiгацiями Емiтента немає.  
Вiдсутнi вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 
виникала протягом звiтного перiоду, оскiльки такої iнформацiї впродовж звiтного перiоду не 
було. 
Вiдсутня Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, оскiльки Емiтент за органiзацiйно-
правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, оскiльки Емiтентом не здiйснювався 
випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутня  iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, оскiльки Емiтентом 
не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутня  iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, 
оскiльки Емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутня  iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, оскiльки Емiтентом не здiйснювався 
випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутнi вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, оскiльки Емiтентом не здiйснювався 
випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутнi вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi 
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, оскiльки Емiтентом 
не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутня  iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв 
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включено до складу iпотечного покриття, оскiльки Емiтентом не здiйснювався випуск 
iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, оскiльки Емiтентом не здiйснювався 
випуск iпотечних сертифiкатiв. 
Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки Емiтентом не здiйснювався 
випуск iпотечних облiгацiй. 
Вiдсутнi основнi вiдомостi про ФОН, оскiльки Емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв 
ФОН. 
Вiдсутня  iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, оскiльки Емiтент не здiйснював випуску 
цiнних паперiв ФОН. 
Вiдсутня iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, оскiльки Емiтент не 
здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН. 
Вiдсутня розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, оскiльки Емiтент не здiйснював випуску 
цiнних паперiв ФОН. 
Вiдсутнi правила ФОН, оскiльки Емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН. 
Вiдсутня Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, якi проведенi за звiтний перiод, оскiльки 
Емiтент є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.  
Вiдсутня Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), оскiльки Емiтентом на дату подання рiчних даних Емiтента така фiнансова 
звiтнiсть не складалася.  
Вiдсутнiй Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi), оскiльки Емiтентом не випускались 
цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечується об'єктами нерухомостi.  



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
3.1.4. Поштовий індекс 
 79013 
3.1.5. Область, район 
 Львівська обл. Пустомитiвський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м. Львiв 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Академiка С.Єфремова, 32а 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А00 №382704 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 30.11.2005 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 10 000 000 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 10 000 000 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 
3.3.2. МФО банку 
 300346 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26007010734701 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
  
3.3.5. МФО банку 
  
3.3.6. Поточний рахунок 
  
3.4. Основні види діяльності 
 65.21.0 - Фiнансовий лiзинг 
 65.23.0 - Iнше фiнансове посередництво 
 71.10.0 - Оренда автомобiлiв 
3.5. 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 Серiя ФЛ 

№274 
21.02.2006 Державна комiся з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

не 
встановлен

о 

Опис 
ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" має право надавати послуги 
з фiнансового лiзингу на пiдставi Довiдки про взяття на облiк 
юридичної особи ФЛ №274. Термiн дiї Довiдки необмежений. 

 
3.8. Інформація про органи управління емітента 
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:  
1) Загальнi збори учасникiв;  
2) Директор;  
3) iншi особи та органи.  
Загальнi збори учасникiв (витяг iз Статуту):  
12.6. Правомочнiсть Загальних зборiв учасникiв. Загальнi збори учасникiв вважаються 
повноважними, якщо на них присутнi учасники Товариства (представники учасникiв 
Товариства), що володiють у сукупностi бiльш як 60 (шiстдесятьма) вiдсотками голосiв.  
12.7. Голова Загальних зборiв учасникiв. Ведення засiдань Загальних зборiв учасникiв здiйснює 
Голова Загальних зборiв учасникiв, який обирається на вказаних зборах.  
12.13. Компетенцiя Загальних зборiв учасникiв. Загальнi збори учасникiв Товариства мають 
право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi 
Загальними зборами учасникiв до компетенцiї директора чи iнших органiв Товариства.  
12.14. До компетенцiї Загальних зборiв учасникiв належить:  
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх 
виконання;  
2) внесення змiн до статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу (фонду);  
3) призначення та звiльнення директора Товариства;  
4) визначення форм контролю за дiяльнiстю директора, створення та визначення повноважень 
вiдповiдних контрольних органiв Товариства;  
5) затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, розподiл прибутку та покриття 
збиткiв Товариства;  
6) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника Товариства;  
7) виключення учасника Товариства iз Товариства;  
8) обрання та вiдкликання Голови Товариства;  
9) прийняття рiшення про обрання та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, визначення умов їх трудових 
договорiв (контрактiв); притягнення таких осiб до майнової вiдповiдальностi;  
10) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  
11) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства 
та положень фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  
12) прийняття рiшень про участь Товариства у створеннi iнших юридичних осiб, а також 
здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв (фондiв) юридичних осiб;  
13) встановлення розмiру, форми та порядку внесення учасниками Товариства додаткових 
вкладiв (внескiв) до статутного капiталу (фонду) Товариства;  
14) вирiшення питань про викуп в учасникiв Товариства належних їм часток (їх частин) в 
статутному капiталу (фондi) Товариства;  
15) затвердження перелiку та порядку використання коштiв цiльових фондiв Товариства;  
16) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, якi стосуються визначення компетенцiї та 
порядку здiйснення дiяльностi Загальними зборами учасникiв, Головою Товариства, 



директором, та iншими органами управлiння;  
17) створення iнших, нiж передбаченi даним статутом органiв, зокрема iнвестицiйного комiтету, 
служб, управлiнь тощо та визначення їх компетенцiї;  
18) визначення аудитора (аудиторської компанiї) для здiйснення контролю за фiнансовою 
дiяльнiстю Товариства та визначення умов договору з ним;  
19) схвалення угод, укладених засновниками (учасниками) Товариства до дня реєстрацiї 
Товариства i визнання таких угод, укладеними Товариством;  
20) визначення складу та обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  
21) прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, 
затвердження лiквiдацiйного балансу.  
12.15. Загальнi збори мають право передати частину своїх повноважень iншим органам 
Товариства, якщо це не суперечить законодавству України. Директор (витяг iз Статуту):  
13.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.  
13.2. Особа призначається директором та звiльняється з посади директора рiшенням Загальних 
зборiв учасникiв. Строк повноважень Директора визначається Загальними зборами учасникiв.  
13.7. Вiдповiдно до наданих повноважень Директор:  
13.7.1. затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства та вживає заходiв для їх виконання;  
13.7.2. здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;  
13.7.3. представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними 
органами та пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з 
фiзичними особами (в т.ч. пiдприємцями);  
13.7.4. укладає вiд iменi Товариства договори (угоди), виступає розпорядником його майна (в 
т.ч. коштiв) з урахуванням обмежень зазначених нижче. Директор має право укладати наступнi 
угоди (договори) лише пiсля отримання згоди, викладеної у рiшеннi Загальних зборiв учасникiв 
(чи iншого органу Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв): - договори (угоди) 
на суму бiльше 50 000 грн., стосовно набуття, вiдчуження, передачi в користування основних 
засобiв, паїв, часток, корпоративних прав та цiнних паперiв крiм операцiй з майном, яке 
передається, як предмет лiзингу; - будь-якi договори (угоди) лiзингу на суму, яка 
перевищуватиме повноваження директора визначенi окремим документом; - будь-якi договори 
(угоди) про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйнi угоди, угоди про спiльну дiяльнiсть або 
iншi подiбнi домовленостi, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншими 
особами; - будь-якi засновницькi та установчi договори чи угоди, статути, якi передбачають 
здiйснення Товариством внеску (-iв) до статутного капiталу (фонду) вже iснуючих чи 
новостворюваних юридичних осiб або участь Товариства в об'єднаннях; - будь-якi договори 
(угоди), якi стосуються надання або отримання позичок, позик, кредитiв, договори застави 
майна Товариства або будь-якi iншi, пов'язанi з ними договори; - будь-якi договори (угоди), якi 
стосуються управлiння майном, дарування, пожертви, безоплатного зберiгання, переводу боргу 
(факторингу) чи уступки вимоги; - будь-якi попереднi договори (угоди) з питань, зазначених 
вище. Вимоги, викладенi в даному пунктi Статуту щодо надання згоди Загальних зборiв 
учасникiв (чи iншого органу Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв) на 
укладення угод (договорiв) вiд iменi Товариства, поширюються також i на угоди (договори), що 
укладаються дочiрнiми пiдприємствами Товариства. Жодна особа не має право укласти вiд iменi 
Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств угоди (договори), зазначенi у даному пунктi без 
отримання попередньої письмової згоди Загальних зборiв учасникiв (чи iншого органу 
Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв). У вказанiй письмовi згодi Загальних 
зборiв учасникiв (чи iншого органу Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв) 
може бути передбачено умови укладення договору (угоди), що є обов'язковi для особи, яка 
пiдписуватиме такий договiр (угоду). 13.7.5. видає довiреностi на право вчинення дiй вiд iменi 
Товариства та представлення його iнтересiв з дотриманням вимог пункту 13.4. даного Статуту;  
13.7.6. затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;  



13.7.7. приймає рiшення про дату скликання та порядок денний чергових Загальних зборiв 
учасникiв, органiзовує та забезпечує їх проведення; органiзовує виконання рiшень, що прийнятi 
Загальними зборами учасникiв;  
13.7.8. здiйснює пiдготовку та подання Загальним зборам учасникiв звiту про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства;  
13.7.9. здiйснення контролю за дотриманням працiвниками Товариства норм дiючого 
законодавства при виконаннi ними своїх трудових функцiй;  
13.7.10. вирiшує питання, пов'язанi з персоналом Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, за винятком питань в цiй сферi, якi вiднесенi до 
компетенцiї Загальних зборiв учасникiв, зокрема, директор вирiшує питання розробки та 
затвердження штатного розпису та фонду оплати працi Товариства, дочiрнiх пiдприємств 
Товариства, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, приймає на 
роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, 
визначає (конкретизує) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства та 
його вiдокремлених пiдроздiлiв;  
13.7.11. органiзовує та здiйснює заходи по веденню бухгалтерського та iншого облiку та здачi 
звiтностi в Товариствi i його вiдокремлених пiдроздiлах;  
13.7.12. забезпечує розробку та затверджує документiв, що регламентують порядок ведення 
дiловодства та внутрiшнiй режим роботи в Товариствi та його вiдокремлених пiдроздiлах; 
вживає заходи щодо забезпечення нерозголошення вiдомостей, що складають комерцiйну 
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  
13.7.13. готує пропозицiї для розгляду Загальними зборами учасникiв питань, якi вiднесенi до 
компетенцiї останнiх;  
13.7.14. забезпечує розробку та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту 
колективного договору, забезпечує виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
13.7.15. затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, якi затверджуються Загальними 
зборами учасникiв та iншими органами Товариства;  
13.7.16. видає накази та розпорядження, дає уснi та письмовi вказiвки, якi є обов'язковими до 
виконання всiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства з питань вiднесених до компетенцiї 
директора;  
13.7.17. приймає рiшення з усiх iнших питань, що пов'язанi з поточним управлiнням справами 
Товариства.  
13.8. Директор Товариства, керiвники дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв рiшенням 
Загальних зборiв учасникiв чи iншим органом Товариства, який уповноважений на те 
Загальними зборами учасникiв. 13.9. Директор має право тимчасово делегувати (на час 
вiдпустки, хвороби, вiдрядження тощо) свої повноваження iншим особам за погодженням з 
Загальними зборами учасникiв чи iншим органом Товариства, який уповноважений на те 
Загальними зборами учасникiв.  
 
Iнвестицiйний комiтет (Витяг з Положення "Про Iнвестицiйний комiтет" (Нова редакцiя зi 
змiнами та доповненнями), затвердженого Загальними зборами учасникiв Протоколом № 15 вiд 
15.01.2009 р.) 1.3. До складу Iнвестицiйного комiтету за посадами входять: директор, 
фiнансовий директор, начальник адмiнiстративного департаменту, начальник лiзингового 
департаменту та по одному представнику вiд Засновникiв Компанiї. Представники вiд 
Засновникiв Компанiї призначаються Загальними зборами учасникiв Компанiї. Головою 
Iнвестицiйного комiтету є директор Компанiї або особа, визначена Засновниками Компанiї. 
Голова Iнвестицiйного комiтету входить до складу Iнвестицiйного комiтету. Секретарем 
Iнвестицiйного комiтету на першому засiданнi, пiсля обрання призначається один з працiвникiв 
Компанiї за поданням голови Iнвестицiйного комiтету. Секретар не має права голосу.  



1.4. Iнвестицiйний комiтет забезпечує прийняття зважених рiшень, спрямованих на забезпечення 
максимального рiвня прибутковостi та зменшення ризикiв в процесi лiзингової дiяльностi 
шляхом всебiчного та об'єктивного розгляду питань.  
1.5. Для Iнвестицiйного комiтету визначенi наступнi функцiї:  
1.5.1. розгляд та прийняття рiшень щодо умов, способiв та механiзмiв реалiзацiї лiзингових 
проектiв, вiдповiдно до компетенцiї Iнвестицiйного комiтету;  
1.5.2. розпорядження фiнансовими ресурсами Компанiї, якi передбачається спрямувати на 
здiйснення лiзингової дiяльностi;  
1.5.3. визначення стандартiв, процедур та правил здiйснення лiзингової дiяльностi;  
1.5.4. затвердження лiзингових програм, паспортiв продукту та iнших вiдповiдних документiв;  
1.5.5. монiторинг та контроль стану лiзингових договорiв та портфелю в цiлому, визначення 
статусу договорiв, затвердження вiдповiдних звiтiв.  
2.1. До компетенцiї Iнвестицiйного комiтету належить:  
2.1.1. розгляд, погодження умов та прийняття рiшень щодо укладення, змiни, розiрвання 
договорiв лiзингу. Рiшення щодо лiзингових договорiв на суму 2 млн. грн. i бiльше можуть бути 
прийнятi тiльки при участi представникiв вiд Засновникiв;  
2.1.2. прийняття рiшень щодо фiнансування лiзингових договорiв та вiдповiдно укладення 
кредитних договорiв, договорiв позик, позичок, тощо;  
2.1.3. прийняття рiшень щодо надання в заставу депозитних коштiв, предметiв лiзингу та 
майнових прав на лiзинговi платежi та вiдповiдно укладення договорiв застави та поруки;  
2.1.4. уповноваження директора Компанiї або iншого працiвника на укладення та пiдписання 
договорiв лiзингу, договорiв купiвлi-продажу, договорiв поставки, договорiв позики, позички, 
кредитних договорiв, договорiв застави, договорiв про надання банкiвських гарантiй, договорiв 
страхування та всiх iнших договорiв, спрямованих на реалiзацiю та виконання договорiв 
лiзингу;  
2.1.5. розпорядження фiнансовими ресурсами Компанiї, якi передбачається спрямувати на 
здiйснення лiзингових операцiй;  
2.1.6. затвердження вiдсоткових ставок та маржi по лiзингових проектах;  
2.1.7. затвердження Паспорту стандартного продукту; 2.1.8. визначення та затвердження 
Стандартiв лiзингової дiяльностi;  
2.1.9. затвердження Звiту про стан виконання договорiв лiзингу станом на 1-ше число мiсяця, в 
т.ч. стану простроченої та сумнiвної заборгованостi;  
2.1.10. розгляд стану та динамiки змiн лiзингових ставок в регiонах;  
2.1.11. визнання заборгованостi за лiзинговими платежами сумнiвною до погашення;  
2.1.12. розгляд та затвердження резерву для вiдшкодування можливих втрат за лiзинговими 
операцiями;  
2.1.13. прийняття рiшень щодо списання за рахунок сформованого резерву сум безнадiйної 
заборгованостi за лiзинговими операцiями з подальшим поданням клопотання про затвердження 
даного рiшення Загальними зборами Компанiї;  
2.1.14. та iншi повноваження визначенi додатково або делегованi Загальними зборами Компанiї.  
2.2. При наявностi вiдповiдного доручення Загальних зборiв Компанiї Iнвестицiйний комiтет 
може приймати рiшення з питань, що виходять за межi його компетенцiї.  
2.3. Змiни до укладених договорiв лiзингу затверджуються окремим рiшенням Iнвестицiйного 
комiтету тiльки у випадку змiни iстотних умов таких договорiв.  
2.4. Iнвестицiйний комiтет може покласти особистий контроль за проведенням окремих 
операцiй Компанiї на конкретного члена Iнвестицiйного комiтету. Дане рiшення вiдображається 
в Протоколi засiдання Iнвестицiйного комiтету. 
 
 
 
 



4. 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) 

Акцiонерне товариство 
Universal Capital AG  8008, Швейцарiя, Цюрiх, 

Фельдеггерштрассе, 55 50 

Компанiя Емерджинг маркет 
партнерс лтд. (Emerging 

Market Partners Ltd.) 
 

Британськi Вiргiнськi Острови, 
Тортола Роуд Таун, Пасеа Iстейт, 

п/c 958 
50 

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) 

Усього 100 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу емiтента у 2011 роцi 
склала 13 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом в емiтента 
немає, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 
0 осiб. Фонд оплати працi працiвникiв (ФОП) емiтента в 2011 роцi склав 826,9 тис. грн. У 
звiтному роцi порiвняно з попереднiм роком ФОП зрiс на 173,40 тис. грн. Кадрова програма 
емiтента, спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, передбачає 
вiдвiдування працiвниками тематичних семiнарiв та конференцiй. 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ануфрiєв Артур Сергiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СС 028537 10.01.1996 Калуський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1966 
6.1.5. Освіта 
 Освiта повна вища. Спецiальнiсть - менеджмент у виробничiй сферi. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 8 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"  
Посада - фiнансовий директор 
ТОВ "Спiльне українсько-канадське пiдприємство "Росан".  



Посада - заступник начальника ПЕВ фiнансового департаменту. ВАТ "Львiвський 
хлiбкомбiнат".  
Посада - начальник ПЕВ.  
ВАТ "Нова".  
Посада - фiнансовий менеджер.  
ВАТ "Львiвська пивоварня".  
Посада - експерт iз зовнiшньоекономiчних питань. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки Директора (Витяг iз Статуту) 1 
3.7. Вiдповiдно до наданих повноважень Директор:  
13.7.1. затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства та вживає заходiв для їх виконання;  
13.7.2. здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;  
13.7.3. представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними 
органами та пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з 
фiзичними особами (в т.ч. пiдприємцями);  
13.7.4. укладає вiд iменi Товариства договори (угоди), виступає розпорядником його майна (в 
т.ч. коштiв) з урахуванням обмежень зазначених нижче. Директор має право укладати наступнi 
угоди (договори) лише пiсля отримання згоди, викладеної у рiшеннi Загальних зборiв учасникiв 
(чи iншого органу Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв):  
- договори (угоди) на суму бiльше 50 000 грн., стосовно набуття, вiдчуження, передачi в 
користування основних засобiв, паїв, часток, корпоративних прав та цiнних паперiв крiм 
операцiй з майном, яке передається, як предмет лiзингу;  
- будь-якi договори (угоди) лiзингу на суму, яка перевищуватиме повноваження директора 
визначенi окремим документом;  
- будь-якi договори (угоди) про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйнi угоди, угоди про 
спiльну дiяльнiсть або iншi подiбнi домовленостi, за якими прибуток Товариства буде або може 
подiлятися з iншими особами;  
- будь-якi засновницькi та установчi договори чи угоди, статути, якi передбачають здiйснення 
Товариством внеску (-iв) до статутного капiталу (фонду) вже iснуючих чи новостворюваних 
юридичних осiб або участь Товариства в об'єднаннях;  
- будь-якi договори (угоди), якi стосуються надання або отримання позичок, позик, кредитiв, 
договори застави майна Товариства або будь-якi iншi, пов'язанi з ними договори;  
- будь-якi договори (угоди), якi стосуються управлiння майном, дарування, пожертви, 
безоплатного зберiгання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;  
- будь-якi попереднi договори (угоди) з питань, зазначених вище. Вимоги, викладенi в даному 
пунктi Статуту щодо надання згоди Загальних зборiв учасникiв (чи iншого органу Товариства, 
визначеного Загальними зборами учасникiв) на укладення угод (договорiв) вiд iменi Товариства, 
поширюються також i на угоди (договори), що укладаються дочiрнiми пiдприємствами 
Товариства. Жодна особа не має право укласти вiд iменi Товариства чи його дочiрнiх 
пiдприємств угоди (договори), зазначенi у даному пунктi без отримання попередньої письмової 
згоди Загальних зборiв учасникiв (чи iншого органу Товариства, визначеного Загальними 
зборами учасникiв). У вказанiй письмовi згодi Загальних зборiв учасникiв (чи iншого органу 
Товариства, визначеного Загальними зборами учасникiв) може бути передбачено умови 
укладення договори (угоди), що є обов'язковi для особи, яка пiдписуватиме такий договiр 
(угоду).  
13.7.5. видає довiреностi на право вчинення дiй вiд iменi Товариства та представлення його 
iнтересiв з дотриманням вимог пункту 13.4. даного Статуту;  
13.7.6. затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;  
13.7.7. приймає рiшення про дату скликання та порядок денний чергових Загальних зборiв 
учасникiв, органiзовує та забезпечує їх проведення; органiзовує виконання рiшень, що прийнятi 
Загальними зборами учасникiв;  



13.7.8. здiйснює пiдготовку та подання Загальним зборам учасникiв звiту про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства;  
13.7.9. здiйснення контролю за дотриманням працiвниками Товариства норм дiючого 
законодавства при виконаннi ними своїх трудових функцiй;  
13.7.10. вирiшує питання, пов'язанi з персоналом Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, за винятком питань в цiй сферi, якi вiднесенi до 
компетенцiї Загальних зборiв учасникiв, зокрема, директор вирiшує питання розробки та 
затвердження штатного розпису та фонду оплати працi Товариства, дочiрнiх пiдприємств 
Товариства, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, приймає на 
роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, 
визначає (конкретизує) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства та 
його вiдокремлених пiдроздiлiв;  
13.7.11. органiзовує та здiйснює заходи по веденню бухгалтерського та iншого облiку та здачi 
звiтностi в Товариствi i його вiдокремлених пiдроздiлах;  
13.7.12. забезпечує розробку та затверджує документiв, що регламентують порядок ведення 
дiловодства та внутрiшнiй режим роботи в Товариствi та його вiдокремлених пiдроздiлах; 
вживає заходи щодо забезпечення нерозголошення вiдомостей, що складають комерцiйну 
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  
13.7.13. готує пропозицiї для розгляду Загальними зборами учасникiв питань, якi вiднесенi до 
компетенцiї останнiх;  
13.7.14. забезпечує розробку та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту 
колективного договору, забезпечує виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
13.7.15. затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, якi затверджуються Загальними 
зборами учасникiв та iншими органами Товариства;  
13.7.16. видає накази та розпорядження, дає уснi та письмовi вказiвки, якi є обов'язковими до 
виконання всiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства з питань вiднесених до компетенцiї 
директора;  
13.7.17. приймає рiшення з усiх iнших питань, що пов'язанi з поточним управлiнням справами 
Товариства.  
13.8. Директор Товариства, керiвники дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв рiшенням 
Загальних зборiв учасникiв чи iншим органом Товариства, який уповноважений на те 
Загальними зборами учасникiв.  
13.9. Директор має право тимчасово делегувати (на час вiдпустки, хвороби, вiдрядження тощо) 
свої повноваження iншим особам за погодженням з Загальними зборами учасникiв чи iншим 
органом Товариства, який уповноважений на те Загальними зборами учасникiв. Розмiр 
виплаченої винагороди директора Товариства визначений штатним розписом Товариства. 
Директор Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Призначена 
посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
6.1.1. Посада 
 Фiнансовий директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Притула Мар'яна Василiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КВ 816415 15.01.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1979 
6.1.5. Освіта 



 Освiта повна вища. Cпецiальнiсть - математик, викладач. Спецiальнiсть - економiчна 
кiбернетика 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 5 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна".  
Посада - начальник фiнансового вiддiлу. 
ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна".  
Посада - головний менеджер фiнансового департаменту.  
Посада - начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу.  
Посада - начальник планово-економiчного вiддiлу. 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки Фiнансового директора (Витяг з Посадової iструкцiї).  
2. Обов'язки. Фiнансовий директор має наступнi обов'язки:  
2.1. Формує управлiнську облiкову полiтику, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi 
пiдприємства, необхiдностi забезпечення її фiнансової стiйкостi.  
2.2. Здiйснює органiзацiю управлiнського облiку та звiтностi господарсько-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.  
2.3. Здiйснює взаємодiю з банками з питань залучення кредитних ресурсiв для фiнансування 
поточної та iнвестицiйної дiяльностi, розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських 
депозитних внесках.  
2.4. Забезпечує:  
2.4.1. Органiзацiю управлiнського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на 
основi застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних 
форм i методiв облiку й контролю;  
2.4.2. Формування i своєчасне представлення повної i достовiрної управлiнської iнформацiї про 
дiяльнiсть пiдприємства, його майнового положення, доходах i витратах;  
2.4.3. Розроблення i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни;  
2.4.4. Складання економiчно обгрунтованих прогнозних або фактичних калькуляцiй собiвартостi 
надаваних послуг.  
2.5. Контролює:  
2.5.1. Проведення господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської 
iнформацiї i порядку документообiгу;  
2.5.2. Проведення облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, погашення у 
встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках та кредитах;  
2.5.3. Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй по товарно-матерiальних цiнностях i 
коштах;  
2.5.4. Своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв'язаних з їхнiм 
рухом;  
2.5.5. Облiк витрат на пiдприємствi, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, 
виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;  
2.5.6. Правильнiсть та вiдповiднiсть облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;  
2.5.7. Органiзацiю та забезпечення порядку проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, 
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв;  
2.5.8. Органiзацiю проведення перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також 
документальних ревiзiй у структурних пiдроздiлах пiдприємства;  
2.5.9. Роботу iз забезпечення строгого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, 
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з 
бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi й iнших витрат, схоронностi 



бухгалтерських документiв, а також оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв;  
2.5.10. Контролює складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати та 
iншої статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи; 
2.5.11. Контролює роботу бухгалтерiї.  
2.6. Здiйснює аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними управлiнського 
облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i 
непродуктивних витрат.  
2.7. Вживає заходiв по попередженню нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей, порушень фiнансової i господарської дiяльностi згiдно законодавства.  
2.8. Розробляє i впроваджує рацiональну планову й облiкову документацiї, прогресивнi форми i 
методи ведення управлiнського та бухгалтерського облiку на основi застосування програмного 
забезпечення.  
2.9. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань управлiнського 
облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.  
2.10. Повiдомляє директору пiдприємства про усi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї 
пiдприємства, структурних пiдроздiлiв з обов'язковим поясненням причин їхнього виникнення, а 
також пропозицiєю способiв їхнього усунення.  
2.11. Встановлює службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв i вживає заходiв по 
забезпеченню їхнього виконання. 2.12. Погоджує призначення, звiльнення i перемiщення 
пiдлеглих осiб.  
2.13. Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими структурними 
пiдроздiлами пiдприємства, органiзацiями й органами державної влади.  
3. Права Фiнансовий директор має право:  
3.1. Здiйснювати взаємодiї з керiвниками (спiвробiтниками) усiх (окремих) структурних 
пiдроздiлiв пiдприємства.  
3.2. Знайомитися з проектами рiшень керiвництва пiдприємства, що стосуються дiяльностi 
очоленого ним структурного пiдроздiлу. 3.3. Вносити на розгляд керiвництва пропозицiї з 
полiпшення дiяльностi пiдприємства.  
3.4. Брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, розпоряджень, а також кошторисiв, 
договорiв та iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства. 
3.5. Подавати пропозицiї директору пiдприємства про залучення до матерiальної i 
дисциплiнарної вiдповiдальностi осiб пiдприємства. Розмiр виплаченої винагороди фiнансового 
директора Товариства визначений штатним розписом Товариства. Фiнансовий директор 
Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Призначена посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Коваль Наталiя Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА 662206 15.12.1997 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1970 
6.1.5. Освіта 
 Освiта повна вища. Спецiальнiсть -бухгалтерський облiк, rонтроль i аналiз господарської 
дiяльностi. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 12 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Секор-2".  
Посада - головний бухгалтер.  
ТОВ "Спiльне українсько-нiмецьке пiдприємство "ЛВ Даксороль". 
Посада - головний бухгалтер.  
ТОВ "Лiмiт".  
Посада - головний бухгалтер. 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера (Витяг з Посадової iструкцiї).  
2. Обов'язки Головний бухгалтер має наступнi обов'язки:  
2.1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку господарсько-фiнансової 
дiяльностi пiдприємства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i 
фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.  
2.1.1. Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, що надходять основних коштiв, 
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв.  
2.1.2. Своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв'язаних з їхнiм 
рухом.  
2.1.3. Облiк витрат виробництва i звертання, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, 
виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.  
2.1.4. Облiк фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.  
2.2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи 
зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення її фiнансової 
стiйкостi.  
2.3. Очолює роботу з:  
2.3.1. Пiдготовки i прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, 
що застосовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi 
форми, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.  
2.3.2. Забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй.  
2.3.3. Контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки 
бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.  
2.4. Забезпечує:  
2.4.1. Рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його 
пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосуваннi 
сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i 
контролю.  
2.4.2. Формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про 
дiяльнiсть пiдприємства, його майнового положення, доходах i витратах.  
2.4.3. Розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.  
2.4.4. Законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення бухгалтерських документiв.  
2.4.5. Складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт 
(послуг).  
2.4.6. Розрахунки по заробiтнiй платi.  
2.4.7. Правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у державний i мiсцевий 
бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi 
установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень.  
2.4.8. Погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках та кредитах.  
2.4.9. Вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.  
2.5. Здiйснює контроль за:  
2.5.1. Дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i 
платiжних зобов'язань.  



2.5.2. Проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв.  
2.5.3. Контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, 
цiнними паперами.  
2.5.4 Веде роботу з забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової i касової 
дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з 
бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi й iнших утрат, схоронностi 
бухгалтерських документiв, а також оформлення i здачi їхнiй у встановленому порядку в архiв.  
2.6. Органiзує проведення перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також 
документальних ревiзiй у структурних пiдроздiлах пiдприємства.  
2.7. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення 
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.  
2.8. Уживає заходiв по попередженню нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства.  
2.9. Бере участь в оформленнi матерiалiв по нестачах i розкраданням коштiв i товарно-
матерiальних цiнностей, контролює (забезпечує) передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв 
у слiдчi i судовi органи.  
2.10. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, 
прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних 
коштiв обчислювальної технiки.  
2.11. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи витратах коштiв, 
про використання бюджету, iншої статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому 
порядку у вiдповiднi органи.  
2.12. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань 
бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.  
2.13. Повiдомляє директору пiдприємства про усi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї 
пiдприємства, структурних пiдроздiлiв з обов'язковим поясненням причин їхнього виникнення, а 
також пропозицiєю способiв їхнього усунення.  
2.14. Керує працiвниками бухгалтерiї органiзацiї.  
2.15. Установлює службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв i вживає заходiв по 
забезпеченню їхнього виконання.  
2.16. Погоджує призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб.  
2.17. Проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб з питань облiку i схоронностi 
цiнностей, що знаходяться на їхньому вiдповiдальному збереженнi.  
3. Права Головний бухгалтер має право:  
3.1. Дiяти вiд iменi вiддiлу, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими 
структурними пiдроздiлами пiдприємства, органiзацiями й органами державної влади.  
3.2. Здiйснювати взаємодiї з керiвниками (спiвробiтниками) усiх (окремих) структурних 
пiдроздiлiв пiдприємства.  
3.3. Знайомитися з проектами рiшень керiвництва пiдприємства, що стосуються дiяльностi 
очоленого ним структурного пiдроздiлу.  
3.4. Вносити на розгляд керiвництва пропозицiї по полiпшенню дiяльностi пiдприємства i 
очоленого ним структурного пiдроздiлу зокрема.  
3.5. Брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, указiвок, а також кошторисiв, 
договорiв i iнших документiв, зв'язаних з дiяльнiстю структурного пiдроздiлу.  
3.6. У межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи. 3.7. Самостiйно вести 
переписування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також iншими органiзацiями з 
питань, що входять у його компетенцiю.  
3.8. Подавати пропозицiї директору пiдприємства про залучення до матерiальної i 
дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб очоленого ним структурного пiдроздiлу за 
результатами перевiрок. Розмiр виплаченої винагороди головного бухгалтера Товариства 



визначений штатним розписом Товариства. Головний бухгалтер Товариства не обiймає посади 
на будь-яких iнших пiдприємствах. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 01015, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серiя АВ №498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 0445854240 
Факс 0445854240 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Мiж ТОВ "Лiзингова компанiя 

"Унiверсальна" (надалi Емiтент) та 
ПрАТ " Всеукраїнський депозитарiй 
цiнних паперiв" (надалi - Депозитарiй) 
укладено Договiр про обслуговування 
емiсiї цiнних паперiв № Е820/09 вiд 
01.12.2009 року. Згiдно п.1.1. статтi 1 
зазначеного договору Емiтент доручає, 
а Депозитарiй зобов'язується надавати 
Емiтенту послуги щодо обслуговування 
випуску цiнних паперiв Емiтента: 
прийом на зберiгання вiд Емiтента 
глобального(их) (тимчасового(их) 
глобального(их)) сертифiкату(iв) 
випуску(iв) цiнних паперiв Емiтента, 
вiдкриття та ведення рахунку Емiтента 
у цiнних паперах та окремого рахунку 
щодо викуплених Емiтентом цiнних 
паперiв власного випуску, виконання 
операцiй Емiтента з випуском цiнних 
паперiв на пiдставi розпоряджень 
(наказiв) Емiтента або його 
представника. 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Компанiя страхування життя 

"Унiверсальна" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25343681 
Місцезнаходження 01030, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м.Київ, Богдана Хмельницького, 
48а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид Серiя АВ №483241 



діяльності 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2009 
Міжміський код та телефон 0442816150 
Факс 0442816150 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування життя 
Опис Мiж ПАТ "Компанiя страхування 

життя "Унiверсальна" та ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
укладено Договiр добровiльного 
страхування життя працiвникiв за 
рахунок коштiв пiдприємства №53-001-
11 вiд 03.06.2011 року. 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20113829 
Місцезнаходження 01030, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м.Київ, Богдана Хмельницького,  
48а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серiя АГ №569719 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2007 
Міжміський код та телефон 0442816150 
Факс 0442816150 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування майна 
Опис ПАТ "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" надає ТОВ "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" послуги iз 
страхування предметiв лiзингу. На 
кожен предмет лiзингу оформляється 
окремий договiр страхування. 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Українська 

страхова Група" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30859524 
Місцезнаходження 03065, Київська обл., Солом'янський р-

н, м.Київ, Федорова, 32-А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серiя АВ №500314 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 
Міжміський код та телефон 0442066540 
Факс 0442066545 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 



добровiльного страхування майна 
Опис ПАТ "Страхова компанiя "Українська 

страхова Група" надає ТОВ "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" послуги зi 
страхування предметiв лiзингу. На 
кожен предмет лiзингу оформляється 
окремий договiр страхування. 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912 
Місцезнаходження 04070, Київська обл., Подiльський р-н, 

м.Київ, Iллiнська, 8 
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 0442068342 
Факс 0442068344 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування наземного 
транспорту (крiм залiзничного) та iн. 

Опис ПрАТ "Страхова компанiя "АХА 
Страхування" надає ТОВ "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" послуги зi 
страхування предметiв лiзингу. На 
кожен предмет лiзингу оформляється 
окремий договiр страхування. 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20033533 
Місцезнаходження 01103, Київська обл., Печерський р-н, 

м. Київ, Кiквiдзе, 14В 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серiя АВ №520681 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2010 
Міжміський код та телефон 0800600600 
Факс 0800600600 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування майна 
Опис ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА" 

надає ТОВ "Лiзингова компанiя 
"Унiверсальна" послуги зi страхування 
предметiв лiзингу. На кожен предмет 
лiзингу оформляється окремий договiр 
страхування. 

 



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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "ДК-Україна" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32409677 
Місцезнаходження 79013, Львівська обл., Франкiвський р-

н, м. Львiв, С. Єфремова 32а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Свiдоцтво №3150 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2003 
Міжміський код та телефон 032 298 85 40 
Факс 032 298 85 40 
Вид діяльності 74.12.0 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку та аудиту 
Опис Мiж ТОВ " Аудиторська компанiя "ДК-

Україна"" та ТОВ "Лiзингова компанiя 
"Унiверсальна" було укладено: Договiр 
про надання професiйних послуг 
предметом якого було проведення 
аудиту фiнансової звiтностi, складеної 
у вiдповiдностi до ПСБО станом на 
31.12.2010 та за рiк, що закiнчується 
зазначеною датою, а також фiнансової 
звiтностi, складеної у вiдповiдностi до 
МСФЗ станом на 31.12.2010 та за рiк, 
що закiнчується зазначеною датою 
разом з порiвняльними даними станом 
на 31.12.2009 року та за 2009 рiк. 
 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 
11.2.1. 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 
проценті

в 

Сума 
виплачених 
процентів 
за звітний 

період 
(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
18.05.2010 2/13/2/10 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та 

фондового ринку 

1 000 7 500 Бездокуме
нтарна 
Іменні 

7 500 000 18 щокварта
льно 

1 187 437,8 20.07.2013 

Опис 

Облiгацiї розмiщенi серед юридичних осiб. Облiгацiї знаходяться в обiгу. Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "В" не включенi в список ПФТС. 
Факту лiстингу/делiстингу облiгацiй Емiтента на фондових бiржах на було. Спосiб розмiщення облiгацiй: закрите (приватне) розмiщення. 
Можливiсть дострокового погашення для даного випуску (серiї) облiгацiй не передбачається. Метою використання коштiв, залучених вiд 
розмiщення облiгацiй, є фiнансування договорiв лiзингу. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
У 2011р. ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" збiльшило коло своїх клiєнтiв та 
постачальникiв. У 2011р. було укладено 30 договорiв фiнансового лiзингу. На кiнець 2011 р. 
вартiсть договорiв фiнансового та оперативного лiзингу становила 49 234,5 тис. грн. Для 
фiнансування договорiв фiнансового лiзингу у 2011 р. Товариством було залучено банкiвських 
кредитiв на загальну суму 2 151,4 тис.грн. Протягом звiтного перiоду злиття, подiл, приєднання, 
перетворення чи видiл у Товариствi не вiдбувалися. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
З початку 2009р. до 15 сiчня 2009р. згiдно Протоколу № 13 вiд 29.08.2008р. Загальних зборiв 
учасникiв Товариства органiзацiйна структура включала наступнi органiзацiйно-структурнi 
одиницi: 1. Iнвестицiйний комiтет; 2. Малий Iнвестицiйний комiтет; 3.Директор; 4. Фiнансовий 
департамент; 5. Адмiнiстративний департамент; 6. Лiзинговий департамент. Починаючи з 15 
сiчня 2009р. згiдно Протоколу № 15 вiд 15.01.2009 р. Загальних зборiв учасникiв Товариства 
органiзацiйна структура включає наступнi органiзацiйно-структурнi одиницi: 1. Iнвестицiйний 
комiтет; 2. Директор; 3. Фiнансовий департамент; 4. Адмiнiстративний департамент; 5. 
Лiзинговий департамент. Станом на 31.12.2011 р. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв чи iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика пiдприємства побудована у вiдповiдностi до вимог нацiональних Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Впродовж 1 кв. 2011 року пiдприємство керувалося 
"Положенням про облiкову полiтику", що затверджено наказом № 87 вiд 31.12.2010р.  
Пiдприємством обрано:  
- Метод вибуття запасiв - здiйснюється за методом FIFO;  
- Метод нарахування амортизацiї для основних засобiв передбачений податковим 
законодавством: 
група 1 - 2 вiдсотки; 
група 2 - 10 вiдсоткiв;  
група 3 - 6 вiдсоткiв;  
група 4 - 15 вiдсоткiв.  
- Величину вартiсного критерiю належностi матерiального активу до малоцiнних необоротних 
активiв, що не перевищує 1 000,00 гривень.  
- Нараховувати амортизацiю МНМА та бiблiотечних фондiв у розмiрi 100% вартостi в момент 
вводу в експлуатацiю.  
- Облiк витрат перiоду здiйснювати iз застосуванням рахункiв классу 9 "Витрати дiяльностi" без 
використання рахункiв классу 8 "Витрати за елементами".  
- Формувати резерв сумнiвних боргiв iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 
заборгованостi та згiдно Положення про формування резерву сумнiвних боргiв для 
вiдображення його в бухгалтерському облiку та розкриття у фiнансовiй звiтностi, складенiй за 
2011 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ТОВ "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" 



- Формувати забезпечення з виплат персоналу за невикористанi вiдпустки  
- Нарахування винагороди по платежах пiдприємства за звiтний перiод здiйснюється за методом 
"факт / 365 днiв".  
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi керiвники 
пiдроздiлiв зобов'язанi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, пiд час якої 
перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i оцiнка. Встановити 
перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї один раз на рiк, крiм випадкiв, коли її проведення є 
обов'язковим згiдно з законодавством. 
Для врахування змiн в податковому законодавствi з 2 кв 2011р.пiдприємством було внесено 
змiни до "Полождення про облiкову полiтику", що затверджено наказом № 14 вiд 31.03.2011р..  
Пiдприємством обрано:  
- Метод вибуття запасiв - здiйснюється за методом FIFO;  
- Норми та методи нарахування амортизацiї для основних засобiв передбаченi податковим 
законодавством України  
- Величину вартiсного критерiю належностi матерiального активу до малоцiнних необоротних 
активiв, що не перевищує 1 000,00 гривень.  
- Нараховувати амортизацiю МНМА та бiблiотечних фондiв у розмiрi 100% вартостi в момент 
вводу в експлуатацiю.  
- Облiк витрат перiоду здiйснювати iз застосуванням рахункiв классу 9 "Витрати дiяльностi" без 
використання рахункiв классу 8 "Витрати за елементами".  
- Формувати резерв сумнiвних боргiв iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 
заборгованостi та згiдно Положення про формування резерву сумнiвних боргiв для 
вiдображення його в бухгалтерському облiку та розкриття у фiнансовiй звiтностi, складенiй за 
2011 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ТОВ "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" 
- Формувати забезпечення з виплат персоналу за невикористанi вiдпустки  
- Нарахування винагороди по платежах пiдприємства за звiтний перiод здiйснюється за методом 
"факт / 365 днiв".  
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi керiвники 
пiдроздiлiв зобов'язанi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, пiд час якої 
перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i оцiнка. Встановити 
перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї один раз на рiк, крiм випадкiв, коли її проведення є 
обов'язковим згiдно з законодавством. 
 
Текст аудиторського висновку 
Звiт незалежних аудиторiв 
щодо фiнансової звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
за рiк, що закiнчився 31.12.2011 року 
 
Власникам цiнних паперiв, керiвництву та власникам 
ТзОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" 
(повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя 
"Унiверсальна"; код за ЄДРПОУ: 33951781; дата державної реєстрацiї: 30.11.2005р.; 
мiсцезнаходження: 79013, Львiвська обл., м. Львiв, вул.  Академiка Єфремова, буд. 32а) 
 
Ми, незалежна аудиторська компанiя "ДК-Захiд" (надалi - "ми", або "аудитори"), на пiдставi 
свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3415, виданого за 
рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 червня 2004 року №136, та договору №1вiд 25 
сiчня 2012 року, в перiод з 25 сiчня 2012 року до 20 квiтня 2012 року, виконали аудит доданої 
фiнансової звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя 



"Унiверсальна" (надалi - "Товариство") за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, в складi 
Балансу (форма №1), Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових 
коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4) та Примiток до рiчної фiнансової 
звiтностi (форма №5), що складенi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України (надалi - "П(С)БО"). 
 
Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за фiнансовi звiти 
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та вимог чинного законодавства України, за 
достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах 
бухгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв. 
Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет 
вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); вибiр та 
застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за 
даних обставин. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
проведеного нами аудиту. Ми виконали аудит вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. 
Цi стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати i проводити аудит 
таким чином, щоб 
отримати об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит стосується виконанням процедур, метою яких є отримання даних щодо сум у фiнансових 
звiтах. Якi саме процедури обрати, залежить вiд рiшення аудитора, включно iз оцiнюванням 
ризикiв не виявлення суттєвих викривлень у фiнансових звiтах, незалежно вiд їх причин 
(шахрайство чи помилка). Пiд час оцiнювання ризику аудитор розглядає внутрiшнiй контроль, 
що має вiдношення до пiдготовки та представлення фiнансових звiтiв, для розробки процедур 
аудиту, якi є вiдповiдними до ситуацiї, а не для того, щоб скласти думку про ефективнiсть 
внутрiшнього контролю Товариства. Аудит також включає оцiнювання застосовуваних 
принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а 
також оцiнювання подання фiнансових звiтiв в цiлому. 
Ми вважаємо, що виконаний нами аудит дає об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої 
думки та формування цього звiту у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики), що 
затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 
29.09.2011р. та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096. 
 
Основа для модифiкацiї 
Окремий випадок невiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО розкрито в 
пунктi 3.5 доданої до цього аудиторського висновку iнформацiї. 
 
Умовно-позитивний висновок 
На нашу думку, окрiм можливого наслiдку впливу на фiнансовi звiти факту, про який йдеться 
вище, додана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий 
стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, результати його дiяльностi  та рух грошових 
коштiв  за 2011 рiк згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 
України. 
 
Додатковий параграф 
Вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 



паперiв  (крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011р. та зареєстрованi в Мiнiстерствi 
юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096. 
До цього висновку додається iнформацiя про: 
1. Окремi вiдомостi про Товариство; 
2. Стан бухгалтерського облiку Товариства; 
3. Класифiкацiю та оцiнку активiв; 
4. Класифiкацiю та оцiнку зобов'язань; 
5. Класифiкацiю та оцiнку власного капiталу; 
6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства; 
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi; 
8. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм 
звiтностi один одному; 
9. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою 
звiтнiстю; 
10. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 
11. Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 
України "Про акцiонернi товариства". 
12. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства; 
13. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства. 
 
Директор  
ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Захiд" 
Роман Бiлик 
(сертифiкат серiї "А" №004124 
видано за рiшенням АПУ 
вiд 28 сiчня 2000 року №86) 
 
Мiсто Львiв. 20 квiтня 2012 року 
 
1. Основнi вiдомостi про Товариство 
 
ТзОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" створене згiдно з Протоколом Зборiв засновникiв №1 
вiд 09 листопада 2005р.  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи (серiя А00 №382704) видане Виконавчим 
комiтетом Львiвської мiської ради, номер запису 1 415 102 0000 009280 вiд 30.11.2005р. 
 
Основними видами дiяльностi Товариства (за КВЕД) є: 
65.21.0 Фiнансовий лiзинг 
65.23.0 Iнше фiнансове посередництво 
67.13.0 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва 
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 
71.10.0 Оренда автомобiлiв 
 
Компанiя належить до iнституцiйного сектору економiки S.12303 Iншi фiнансовi посередники 
пiд iноземним контролем, крiм страхових корпорацiй та недержавних пенсiйних фондiв за КIСЕ. 
 



Фактично, протягом перевiреного перiоду Компанiя здiйснювала дiяльнiсть з надання об'єктiв у 
фiнансовий та оперативний лiзинг. 
 
Згiдно статуту, засновниками Товариства виступають: 
Акцiонерне товариство Universal Capital AG (частка в статутному капiталi 50%), що знаходиться 
за адресою: Швейцарiя, м. Цюрiх, Фельдеггерештрассе 55, 8008, яке зареєстроване Управлiнням 
провадження торгових реєстрiв кантону Цюрих, 01.09.2005р., за номером реєстру СН-
20.3.029.046-2; 
Компанiя Емерджинг маркет партнерс лтд. (Emerging Market Partners Ltd.) (частка в статутному 
капiталi 50%), що знаходиться за адресою: Британськi Вiргiнськi Острови (БВО), п/с 958, Пасеа 
Iстейт, Роуд Таун, Тортола, що зареєстрована у вiдповiдностi з законами БВО 05 березня 2004р. 
як Мiжнародна Пiдприємницька Компанiя за номером 584443 та дiє у вiдповiдностi до 
законодавства Великобританiї. 
 
Органи управлiння Товариства: 
- Загальнi збори учасникiв; 
- Директор; 
- Iншi особи та органи 
 
2. Стан бухгалтерського облiку Товариства 
 
Ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi здiйснюється 
бухгалтерською службою Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський 
обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку та iнших нормативних документiв, з питань методологiї бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi. 
 
Протягом перiоду I кварталу 2011 року ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi Товариством здiйснювалося у вiдповiдностi з Положенням про облiкову полiтику в 
2010 роцi, яке, згiдно з Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в 
1 кварталi 2011 року вiд 31 грудня 2010 року №87, залишалося без змiн в порiвняннi з 2010 
роком. 
 
В II-IV кварталах 2011 року ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi 
Товариством здiйснювалося у вiдповiдностi з Положенням про облiкову полiтику в 2011 роцi, 
яке затверджено Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в 2, 3 та 
4 кварталах 2011 року вiд 31 березня 2011 року №14.   
 
Основна змiна, яка вiдбулася в застосовуванiй Компанiєю облiковiй полiтицi, пов'язана зi 
змiною методу нарахування амортизацiї. До 31.03.2011 року Товариство застосовувало норми та 
методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством. 
Починаючи з 01.04.2011 року, у зв'язку iз змiною норм податкового законодавства, Товариство 
прийняло рiшення змiнити метод нарахування амортизацiї на прямолiнiйний.  
 
Обрана Товариством облiкова полiтика базується на концептуальному припущеннi про 
безперервнiсть дiяльностi та основних принципах бухгалтерського облiку, а саме нарахування, 
вiдповiдностi доходiв i витрат, автономностi, обачностi, послiдовностi, повного висвiтлення, 
превалювання сутностi над формою, перiодичностi, єдиного грошового вимiрника. 
З метою оперативного контролю та аналiзу показникiв фiнансової звiтностi, а також для 
забезпечення достовiрностi показникiв фiнансової звiтностi Товариством застосовується система 
реєстрiв синтетичного та аналiтичного облiку, зi збереженням номерiв рахункiв дiючого Плану 



рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 
пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 
листопада 1999 року № 291. 
 
Для потреб безперервного ведення бухгалтерського облiку протягом звiтного перiоду 
Товариство застосовувало автоматизовану форму облiку з використанням комп'ютерного 
програмного бухгалтерського комплексу "1С: Пiдприємство 8.2". 
 
Незмiннiсть залишкiв на початок року 
 
У звiтному перiодi Товариство вiдкоригувало вхiднi залишки по окремих балансових рахунках, 
що спричинило зменшення валюти балансу станом на 31.12.2010 року на 499тис.грн. та 
зменшення чистого прибутку (збитку) за 2010 рiк на 258тис.грн.  
Коригування здiйснено у зв'язку з виправленням помилок минулих перiодiв.  
 
Зокрема, згаданi коригування здiйснено з наступних причин: 
1) вiдповiдно до умов договорiв оперативного лiзингу, укладених з ТОВ "МIГ-95", у випадку 
невиконання останнiм умов договорiв, передбачалося нарахування пенi в розмiрi 0,1% вiд суми 
протермiнованої заборгованостi за кожен день такого протермiнування. Враховуючи те, що 
взаємовiдносини Компанiї з ТОВ "МIГ-95" перейшли в площину судового процесу, керiвництво 
Компанiї прийняло рiшення зменшити суму нарахованих штрафних санкцiй та здiйснити 
перерахунок пенi у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла у 
перiод, за який сплачувалася пеня, у вiдповiдностi до Закону України "Про вiдповiдальнiсть за 
несвоєчасне погашення грошових зобов'язань". 
 
Здiйсненi коригування стосувалися наступних рядкiв фiнансової звiтностi: 
- рядок 160 Балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна 
вартiсть)" скориговано на 181тис.грн. в сторону зменшення; 
- рядок 210 Балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" скориговано на 318тис.грн. в 
сторону зменшення; 
- рядок 350 Балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" скориговано в сторону 
зменшення на 499тис.грн.; 
- рядок 060 Звiту про фiнансовi результати "Iншi операцiйнi доходи" скориговано на 161тис.грн. 
в сторону зменшення. 
 
2) керiвництвом Компанiй прийнято рiшення про визнання забезпечення (резерву) по 
невикористаних працiвниками вiдпустках станом на 31.12.2010 року в сумi 130тис.грн. 
Вiдповiдно, у зв'язку iз таким коригуванням, станом 31.12.2010 року виникає вiдстрочений 
податковий актив в сумi 33тис.грн. 
 
Здiйсненi коригування стосувалися наступних рядкiв фiнансової звiтностi: 
- рядок 350 Балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" скориговано в сторону 
зменшення на 97тис.грн.; 
- рядок 400 Балансу "Забезпечення виплат персоналу" скориговано на 130тис.грн. в сторону 
збiльшення; 
- рядок 460 Балансу "Вiдстроченi податковi зобов'язання" скориговано на 33тис.грн. в сторону 
зменшення; 
- рядок 070 Звiту про фiнансовi результати "Адмiнiстративнi витрати" скориговано на 
115тис.грн. в сторону збiльшення; 
- рядок 080 Звiту про фiнансовi результати "Витрати на збут" скориговано на 15тис.грн. в 
сторону збiльшення; 



- рядок 180 Звiту про фiнансовi результати "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" 
скориговано на 33тис.грн. в сторону зменшення; 
 
В 2011 роцi керiвництво Товариства змiнило свої пiдходи до класифiкацiї та представлення у 
фiнансовiй звiтностi окремих доходiв та витрат. Зокрема: 
- прийнято рiшення вiдображати вiдсотковi витрати по кредитах, якi вiдшкодовуються 
(компенсуються) лiзингоодержувачами в складi лiзингових платежiв (за 2010 рiк сума таких 
витрат становила 3145тис.грн.), не в складi "Фiнансових витрат", а в складi "Iнших операцiйних 
витрат"; 
- прийнято рiшення вiдображати комiсiю по договорах фiнансового лiзингу, яка 
вiдшкодовується (компенсується) лiзингоодержувачами в складi лiзингових платежiв (за 2010 
рiк сума таких витрат становила 136тис.грн.), не в складi "Фiнансових витрат", а в складi "Iнших 
операцiйних витрат"; 
- прийнято рiшення вiдображати витрати на страхування об'єктiв операцiйного лiзингу та iншi 
супутнi витрати, пов'язанi з передачею об'єктiв в операцiйний лiзинг (за 2010 рiк сума таких 
витрат становила 152тис.грн.) не в складi "Собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)", а в складi "Витрат на збут" 
- прийнято рiшення вiдображати витрати пов'язанi з оплатою працi працiвникiв, чиї посадовi 
обов'язки пов'язанi зi збутом, а також витрат на вiдрядження таких працiвникiв (за 2010 рiк сума 
таких витрат становила 101тис.грн.) у складi "Витрат на збут", а не в складi "Адмiнiстративних 
витрат"   
Для забезпечення спiвставностi iнформацiї, яка представлена у фiнансовiй звiтностi, а також з 
метою дотримання принципу послiдовностi в порiвняльну iнформацiю за попереднiй звiтний 
перiод для Звiту про фiнансовi результати внесено вiдповiднi змiни. 
 
Окрiм цього Товариством перенесено частину зобов'язань за емiтованими облiгацiями в сумi 
1248тис.грн., яка станом на 31.12.2010 року вiдповiдала критерiям поточних зобов'язань, зi 
складу "Iнших довгострокових фiнансових зобов'язань" (рядок 450 Балансу) в статтю "Поточна 
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510 Балансу). 
 
Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань 
 
На дату складання рiчної фiнансової звiтностi Товариство провело iнвентаризацiю активiв та 
зобов'язань вiдповiдно до Наказу про проведення iнвентаризацiї №113 вiд 30 грудня 2011 року. 
Результати проведеної iнвентаризацiї були належним чином задокументованi. Пiдсумки 
результатiв iнвентаризацiї затверджено iнвентаризацiйною комiсiєю (Протокол №1  вiд 05 сiчня 
2012 року). Iнвентаризацiю проведено з дотриманням вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї 
основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв  i 
документiв та розрахункiв, яку затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 
серпня 1994 року №69. Вiдповiдальнiсть за результати iнвентаризацiї покладається на 
керiвництво Товариства та членiв iнвентаризацiйної комiсiї. 
 
3. Класифiкацiя та оцiнка активiв 
 
3.1. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос (амортизацiя) 
 
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється Товариством 
вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року №92 
(зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за №288/4509). 
 



Згiдно з принципами облiкової полiтики, що використовується Товариством, вартiсну межу для  
об'єктiв, термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк, якi вiдносяться до складу 
основних засобiв, встановлено в сумi, що перевищує 1000,00грн. 
Вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики, до 31.03.2011 року амортизацiя основних засобiв 
нараховувалася Товариством iз застосуванням методу, передбаченого статтею 8 Закону України 
"Про оподаткування прибутку пiдприємств". Починаючи з 01.04.2011 року, у зв'язку зi змiнами 
податкового законодавства України, амортизацiю основних засобiв почали нараховувати iз 
застосуванням прямолiнiйного методу. 
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховуються в розмiрi 100% вартостi 
об'єкта в момент його введення в експлуатацiю. Нарахування амортизацiї проводиться 
щомiсячно. 
 
Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних 
матерiальних активiв (рядок 031 Балансу) становить 2565тис.грн., сума накопиченого зносу 
(рядок 032 Балансу) - 1508тис.грн. та, вiдповiдно, залишкова вартiсть - 1057тис.грн., в тому 
числi: 
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3тис.грн.; 
- машини та обладнання - 531тис.грн.; 
- транспортнi засоби - 520тис.грн.; 
- iнструменти, прилади та iнвентар - 3тис.грн.  
 
Протягом 2011 року введено в експлуатацiю придбанi основнi засоби, первiсна вартiсть яких 
становить 65тис.грн., в тому числi: 
- машини та обладнання - 3тис.грн.; 
- транспортнi засоби - 62тис.грн. 
 
За звiтний перiод вибули основнi засоби, загальна балансова вартiсть яких становила 
3062тис.грн., в тому числi: 
- машини та обладнання - 2786тис.грн.; 
- транспортнi засоби - 276тис.грн.; 
 
В рядку 262 Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5), Товариством вiдображена 
балансова вартiсть оформлених в заставу основних засобiв в сумi 1034тис.грн., в тому числi: 
- балансова вартiсть машин та обладнання, якi перебувають в заставi, становить 514тис.грн.; 
- балансова вартiсть транспортних засобiв, якi перебувають в заставi, становить 520тис.грн. 
 
3.2. Нематерiальнi активи 
 
За Лiцензiйним договором на знак для товарiв i послуг Товариство отримало невиключну 
лiцензiю на безстрокове й безоплатне використання знаку "Унiверсальний" на територiї 
України, власником прав на який, та власником прав на результат творчої дiяльностi вiдповiдно 
до Патенту на промисловий зразок №10816 має ВАТ "Банк Унiверсальний". Лiцензiйним 
договором заборонено надавати право використання знаку iншим особам (сублiцензiя).  
 
3.3. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
 
Визнання та оцiнка довгострокової дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237 (зареєстровано в Мiнiстерствi 
юстицiї України 25 жовтня 1999 року за №725/4018) та п. 10 Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 14 "Оренда", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 



28 липня 2000 року №181 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 10 серпня 2000 року за 
№487/4708). 
Станом на 31.12.2011 року в рядку 050 Балансу вiдображено довгострокову дебiторську 
заборгованiсть в сумi 4766тис.грн., що є заборгованiстю орендарiв (лiзингоодержувачiв) в сумi 
мiнiмальних орендних платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об'єктiв лiзингу, за 
вирахуванням фiнансового доходу лiзингодавця, яка пiдлягає отриманню бiльше нiж через 12 
мiсяцiв пiсля звiтної дати. 
 
3.4. Запаси 
 
Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 
жовтня 1999 року №246 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року 
за №751/4044). 
 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). 
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною 
вартiстю. На звiтну дату запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi за 
iсторичною собiвартiстю. 
 
Облiковою полiтикою Товариства передбачено здiйснювати оцiнку запасiв при їх вибуттi за 
методом FIFO.  Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi протягом перiоду, що перевiрявся, 
залишався незмiнним. 
 
Станом на 31.12.2011 року в Балансi Товариства вiдображено запаси загальною вартiстю 
386тис.грн., в тому числi виробничi запаси (рядок 100 Балансу) становили 4тис.грн. та товари 
(рядок 140 Балансу) - 382тис.грн. 
 
В складi товарiв Товариством вiдображаються об'єкти, якi утримуються з метою подальшої 
передачi у фiнансовий лiзинг. Переважна бiльшiсть з цих об'єктiв (242тис.грн.), якi 
облiковуються в складi товарiв, зараховано на баланс Товариства внаслiдок вилучення їх в 
лiзингоодержувачiв у зв'язку з невиконанням останнiми умов договорiв фiнансового лiзингу.  
 
3.5. Поточна дебiторська заборгованiсть 
 
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 
25 жовтня 1999 року за №725/4018) за винятком питання визнання резерву сумнiвних боргiв. 
 
В рядку 160 "Дебiторська заборгованiсть з товари, роботи, послуги" станом на звiтну дату 
вiдображено дебiторську заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю в сумi 20673тис.грн., 
в тому числi: 
- непротермiнована заборгованiсть лiзингоодержувачiв (невiдшкодована вартiсть об'єкту 
лiзингу, яка пiдлягає погашенню менше нiж через 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати) - 8239тис.грн.; 
- заборгованiсть лiзингоодержувачiв по лiзингових платежах, по яких виставлено рахунки на 
оплату - 12235тис.грн. (первiсна вартiсть такої заборгованоств становить 12382тис.грн., резерв 
сумнiвних боргiв - 147тис.грн.); 
- заборгованiсть покупцiв за реалiзованi основнi засоби - 199тис.грн. 
З метою регламентацiї методологiчних засад формування резерву сумнiвних боргiв Товариством 
затверджено Положення про формування резерву сумнiвних боргiв для вiдображення його в 



бухгалтерському облiку та розкриття у фiнансовiй звiтностi, складенiй за 2011 рiк у 
вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до норм цього 
Положення, для визначення суми резерву сумнiвних боргiв Товариством використовується 
метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi згiдно з яким величина резерву сумнiвних 
боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих лiзингоодержувачiв. 
На думку аудиторiв, сума резерву сумнiвних боргiв, яку визнано Товариством, не в повнiй мiрi 
вiдображає реальний обсяг заборгованостi, яка вiдповiдає ознакам сумнiвної. 
  
В рядку 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" вiдображено 
заборгованiсть бюджету перед Товариством по податку на додану вартiсть на загальну суму 
11тис.грн.  
 
В рядку 180 "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" станом на звiтну дату 
вiдображено попередню оплату за товари, роботи, послуги в сумi 496тис.грн. 
 
В рядку 190 "Дебiторська заборгованiсть за нарахованих доходiв" вiдображено заборгованiсть за 
нарахованими вiдсотками за депозитними вкладами в сумi 2тис.грн.  
 
До складу "Iншої поточної дебiторської заборгованостi" (рядок 210 Балансу) в сумi 1740тис.грн. 
Товариством включено заборгованiсть лiзингоодержувачiв за пенею, яку нарахованою за 
неналежне виконання ними умов договорiв лiзингу. 
 
3.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
В рядку 230 Балансу вiдображено залишок грошових коштiв на банкiвських рахунках в 
нацiональнiй валютi в сумi 1576тис.грн., в тому числi залишок грошових коштiв на поточних 
рахунках становив 261тис.грн., а залишок грошових коштiв на депозитних рахунках - 
1315тис.грн. Всi депозитнi угоди укладено на термiн, що не перевищує 3 мiсяцiв.  
 
3.7. Витрати майбутнiх перiодiв 
 
В складi "Витрат майбутнiх перiодiв" (рядок 270 Балансу) станом на звiтну дату Товариством 
вiдображено передоплату перiодичних видань в сумi 1тис.грн. 
 
4. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань 
  
4.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв 
 
В рядку 400 Балансу станом на звiтну дату Товариством вiдображено забезпечення з виплат 
персоналу в сумi 154тис.грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено 
формування таких забезпечень якщо станом на звiтну дату у працiвникiв є невикористанi 
вiдпустки.  
 
4.2. Довгостроковi зобов'язання 
 
В рядку 440 Балансу станом на звiтну дату вiдображаються довгостроковi зобов'язання 
Товариства перед банками за отриманими кредитами в сумi 2545тис.грн., яка пiдлягає 
погашенню бiльше нiж через 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Кредитнi ресурси залучаються 
Товариством для фiнансування придбання об'єктiв з метою подальшої їх передачi як у 
фiнансовий так i в оперативний лiзинг. 
  



В складi "Iнших довгострокових фiнансових зобов'язань" (рядок 450 Балансу) станом на звiтну 
дату Товариством вiдображено зобов'язання на загальну суму 4673тис.грн., в тому числi: 
- довгостроковi зобов'язання за емiтованими облiгацiями серiї В - 4587тис.грн.; 
- довгостроковi зобов'язання по договорах фiнансового лiзингу - 86тис.грн. 
Облiгацiї серiї В емiтовано з метою залучення ресурсiв для фiнансування договорiв лiзингу. 
Протягом 2011 року Товариство в повнiй мiрi та своєчасно виконувала свої зобов'язання за 
борговими цiнними паперами. 
Об'єкти, якi отримано Товариством по договорах фiнансового лiзингу, передано в сублiзинг. 
 
В рядку 460 Балансу вiдображено вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 346тис.грн., що є 
сумою вiдстроченого податку на прибуток, який буде реалiзовано в наступних перiодах 
внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки активiв та зобов'язань 
Товариства. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдповiдає вимогам 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2000 року №353. 
 
4.3. Поточнi зобов'язання 
 
В складi "Поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510 Балансу) 
станом на звiтну дату Товариством вiдображено зобов'язання на загальну суму 6757тис.грн., в 
тому числi: 
- поточна частина зобов'язань за  довгостроковими кредитами - 5252тис.грн.; 
- поточна частина зобов'язань за  емiтованими облiгацiями - 1248тис.грн.; 
- поточна частина зобов'язань за довгостроковими договорами фiнансового лiзингу - 257тис.грн. 
 
Станом на звiтну дату в рядку 530 Балансу Товариством вiдображено кредиторську 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 94тис.грн. 
 
В рядку 540 Балансу "Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв" Товариством вiдображено 
зобов'язання в сумi 396тис.грн. за одержаними авансами по договорах фiнансового лiзингу.  
 
В рядку 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображено зобов'язання 
Товариства перед бюджетом з розрахункiв по податку на прибуток пiдприємств в сумi 
68тис.грн. 
 
До складу "Iнших поточних зобов'язань" (рядок 610 Балансу) в сумi 347тис.грн. Товариством 
включено сальдо по рахунку 644 "Податковий кредит з податку на додану вартiсть" в сумi 
79тис.грн., зобов'язання по пенi, яку нараховано за несвоєчасне погашення банкiвських кредитiв 
в сумi 3тис.грн. та зобов'язання по нарахованих вiдсотках в сумi 265тис.грн., в тому числi: 
- зобов'язання по нарахованих вiдсотках за кредитними договорами - 145тис.грн.; 
- зобов'язання по нарахованих вiдсотках за емiтованими облiгацiями серiї В - 118тис.грн.; 
- зобов'язання по нарахованих вiдсотках за договорами фiнансового лiзингу - 2тис.грн. 
 
В 2011 роцi Товариство здiйснило виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями серiї В в обсягах 
та в термiни вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв учасникiв Товариства. Станом на 
31.12.2011 року протермiнованої заборгованостi по виплатi вiдсоткового доходу за облiгацiями 
Товариство не має. 
 
5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу 
 
Вiдповiдно до Статуту Товариства, станом на 31.12.2011 року статутний капiтал становить 



10000000,00грн. Засновники Товариства визначили наступний розподiл часток в статутному 
капiталi: 
- акцiонерному товариству Universal Capital AG належить на правi власностi частка в статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 5000000,00грн., що становить 50% статутного капiталу; 
- компанiї Емерджинг маркет партнерс лтд. (Emerging Market Partners Ltd.) належить на правi 
власностi частка в статутному капiталi Товариства в розмiрi 5000000,00грн., що становить 50% 
статутного капiталу. 
 
Частка в розмiрi 1% в статутному капiталi Товариства дає власнику такої частки 1 голос пiд час 
участi в Загальних зборах учасникiв. 
  
Розмiр статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах, вiдповiдає даних 
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства. 
 
За перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року змiни до Статуту Товариства не вносилися. 
 
Станом на звiтну дату, статутний капiтал оплачений учасниками повнiстю. 
 
В рядку 350 "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" вiдображено нерозподiлений 
прибуток в сумi 5328тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства. 
  
6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
 
Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства (15328тис.грн.) перевищує розмiр 
статутного капiталу (10000тис.грн.), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України 
(статтi 144 Цивiльного кодексу України). 
 
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi 
 
7.1. Визнання та облiк доходiв 
 
Визнання та облiк доходiв, здiйснюється Товариством вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 
листопада 1999 року №290 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.1999 року за 
№860/4153) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 14 "Оренда", затвердженого 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.07.2000 року №181 (зареєстровано в Мiнiстерствi 
юстицiї України 10.08.2000 року за №487/4708), з врахуванням Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi 
юстицiї України 21.06.1999 року за №391/3684), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 
березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за 
№397/3690) та наступного. 
 
В складi "Доходу (виручки) вiд реалiзацiї (продукцiї, товарiв, робiт, послуг)" за 2011 рiк в сумi 
21034тис.грн. (рядок 010 Звiту про фiнансовi результати) Товариством вiдображено: 
- дохiд, який визнається при передачi об'єктiв у фiнансовий лiзинг - 11119тис.грн. (в т.ч. ПДВ - 
1227тис.грн.); 
- дохiд вiд реалiзацiї вилучених об'єктiв лiзингу - 5983тис.грн. (в т.ч. ПДВ - 1000тис.грн.); 
- дохiд вiд надання об'єктiв в оперативний лiзинг - 951тис.грн. (в т.ч. ПДВ - 159тис.грн.); 
- комiсiйна винагорода лiзингодавця по договорах фiнансового лiзингу - 2981тис.грн.; 



 
Всi зазначенi вище доходи, отриманi за договорами фiнансового та оперативного лiзингу, 
Товариство визнає в складi "Доходу (виручки) вiд реалiзацiї (продукцiї, товарiв, робiт, послуг)", 
оскiльки лiзингова дiяльнiсть (в тому числi надання послуг з фiнансового та оперативного 
лiзингу) є метою створення (предметом основної дiяльностi) Товариства. 
 
В складi "Iнших операцiйних доходiв" за 2011 рiк в сумi 3029тис.грн. (рядок 060 Звiту про 
фiнансовi результати) Товариством вiдображено: 
- дохiд у виглядi компенсацiї лiзингодавцю в складi лiзингових платежiв вiдсоткових витрат по 
кредитах  - 1412тис.грн.; 
- дохiд у виглядi компенсацiї лiзингодавцю в складi лiзингових платежiв iнших витрат (послуги 
страхування, послуги нотарiуса та iнше) - 272тис.грн.; 
- дохiд у виглядi компенсацiї лiзингодавцю, в складi лiзингових платежiв по договорах 
сублiзингу,  комiсiї по договорах фiнансового лiзингу, в яких Товариство виступає 
лiзингоодержувачем - 205тис.грн.; 
- пеня, яку нараховано за невиконання лiзингоодержувачами умов договорiв лiзингу - 
844тис.грн.; 
- дохiд у виглядi страхового вiдшкодування внаслiдок настання страхового випадку - 
284тис.грн.;  
- вiдсотки на залишок грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках - 11тис.грн.; 
- iншi доходи - 1тис.грн. 
 
В рядку 120 "Iншi фiнансовi доходи" Товариством вiдображено вiдсотковi доходи по депозитних 
договорах в сумi 140тис.грн. 
 
7.2. Визнання та облiк витрат i фiнансових результатiв 
 
Визнання та облiк витрат вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 
"Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року №318 
(зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 року за №27/4248) та Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 14 "Оренда", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 28.07.2000 року №181 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 
року за №487/4708), з врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 
вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 
березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за 
№391/3684), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 
(зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за №397/3690), та наступного. 
 
Витрати визнаються та вiдображаються в бухгалтерському облiку Товариства одночасно iз 
зменшенням доходiв або збiльшенням зобов'язань. Для облiку витрат Товариство використовує 
рахунки 9 класу "Витрати дiяльностi". 
 
В складi "Собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" за 2011 рiк в сумi 
13555тис.грн. (рядок 040 Звiту про фiнансовi результати) Товариством вiдображено: 
- собiвартiсть об'єктiв, якi передано у фiнансовий лiзинг - 9612тис.грн.; 
- собiвартiсть реалiзацiї вилучених об'єктiв лiзингу - 3220тис.грн.; 
- амортизацiя основних засобiв, якi передано в оперативний лiзинг - 723тис.грн. 
 
Всi зазначенi вище витрати, понесенi у зв'язку з виконанням договорiв фiнансового та 
оперативного лiзингу, Товариство визнає в складi "Собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, 



робiт, послуг)", оскiльки лiзингова дiяльнiсть (в тому числi надання послуг з фiнансового та 
оперативного лiзингу) є метою створення (предметом основної дiяльностi) Товариства. 
 
Адмiнiстративнi витрати (рядок 070 Звiту про фiнансовi результати) та витрати на збут (рядок 
080 Звiту про фiнансовi результати) Товариства за 2011 рiк становили 1853тис.грн. та 
302тис.грн. вiдповiдно. В складi адмiнiстративних витрат найбiльшу питому вагу займають 
витрати, якi пов'язанi з оплатою працi (999тис.грн.) та послуги стороннiх органiзацiй, такi як 
оренда примiщення, iнформацiйно-консультацiйнi та iншi професiйнi послуги (608тис.грн.). В 
складi витрат на збут найбiльшу частку займають витрати, пов'язанi з оплатою працi 
(135тис.грн.) та послуги стороннiх органiзацiй, такi як витрати на страхування об'єктiв лiзингу, 
якi не компенсуються лiзингодавцю в складi лiзингового платежу, витрати на передпродажну 
пiдготовку об'єктiв лiзингу та iншi (160тис.грн.).  
 
В складi "Iнших операцiйних витрат" за 2011 рiк в сумi 2269тис.грн. (рядок 090 Звiту про 
фiнансовi результати) Товариством вiдображено: 
- вiдсотковi витрати по кредитах, якi вiдшкодовуються лiзингодавцю в складi лiзингових 
платежiв  - 1412тис.грн.; 
- iнших витрат (послуги страхування, послуги нотарiуса та iнше), якi вiдшкодовуються 
лiзингодавцю в складi лiзингових платежiв - 272тис.грн.; 
- комiсiї по договорах фiнансового лiзингу, в яких Товариство виступає лiзингоодержувачем, якi 
вiдшкодовуються лiзингодавцю в складi лiзингових платежiв по договорах сублiзингу - 
205тис.грн.; 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 180тис.грн.; 
- витрати, пов'язанi з визнанням резерву сумнiвних боргiв - 147тис.грн.; 
- iншi витрати - 53тис.грн. 
 
В складi "Фiнансових витрат" за 2011 рiк в сумi 1993тис.грн. (рядок 140 Звiту про фiнансовi 
результати) Товариством вiдображено: 
- вiдсотковi витрати по облiгацiях - 1166тис.грн.; 
- вiдсотковi витрати по кредитах - 824тис.грн.; 
- iншi фiнансовi витрати - 3тис.грн.  
 
В рядку 180 Звiту про фiнансовi результати Товариством вiдображено витрати з податку на 
прибуток в сумi 428тис.грн., в тому числi витрати з поточного податку на прибуток становили 
344тис.грн. та витрати, якi пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв/зобов'язань - 
84тис.грн.  
 
8. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть 
даних окремих форм фiнансової звiтностi один одному 
 
З врахуванням наведеного вище, данi фiнансової звiтностi Товариства, в цiлому, вiдповiдають 
даним бухгалтерського облiку. Показники фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2011 року по 
31.12.2011 року вiдповiдають один одному. 
 
9. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою 
звiтнiстю 
 
На дату надання аудиторського висновку стосовно фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що 
закiнчився 31.12.2011р. нам було представлено пакет додаткової iнформацiї, яка розкривається 
Товариством та подається до НКЦПФР. 



Нами здiйснено звiряння показникiв, що зазначенi у пакетi додаткової iнформацiї для розкриття 
в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, iз фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк. 
Аудиторами не було встановлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 
аудиту та додатковою iнформацiєю для розкриття в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 
НКЦПФР. 
 
10. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 
 
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", значний  правочин  - правочин (крiм 
правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо 
ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi  активiв  товариства,  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  
Протягом 2011 року Товариством не приймалися рiшення i не здiйснювалися значнi правочини у 
розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства". 
 
11. Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 
України "Про акцiонернi товариства". 
 
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня, оскiльки Компанiя за своєю 
органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю. 
 
12. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства 
 
Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i 
помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi" i MCA 240А "Шахрайство i помилки" розумiються 
умиснi дiї, здiйсненi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками 
економiчного суб'єкта, а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене 
представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовою) звiтностi. 
Аудит включав виконання  процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. В процесi планування i 
проведення аудиторських процедур, а також при оцiнцi їх результатiв нами враховано ризик 
iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi, який може виникнути як в 
результатi шахрайства, так i в результатi помилок. Отже, вибiр процедур базується на судженнях 
аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього 
контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для 
розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. 
Нами було здiйснено запити керiвництву Товариства стосовно того, що фiнансовi звiти ТзОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" можуть мiстити суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. 
Зокрема, нами дослiджувалися процеси, якi використовуються управлiнським персоналом для 
iдентифiкацiї та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, включаючи 
конкретнi iдентифiкованi ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах 
операцiй чи розкриттях, для яких може iснувати ризик шахрайства. Окрiм цього, нами вивчалася 
прийнятий Товариством порядок iнформування управлiнським персоналом найвищого 
керiвництва Товариства щодо процесiв iдентифiкацiї та реагування на ризики шахрайства, а 
також щодо порядку iнформування управлiнським персоналом працiвникiв пiдприємства про 
свої погляди на практику ведення бiзнесу та етичну поведiнку. 
Нас було проiнформовано, що протягом аудитованого перiоду, пiсля дати фiнансової звiтностi, а 



також вiд моменту створення Компанiї та початку звiтного перiоду випадкiв судового 
обвинувачення в шахрайствi та або внутрiшнiх розслiдувань випадкiв шахрайства не було. 
Керiвництво оцiнює ризик того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена через 
шахрайство як мiнiмальний. 
Також нами встановлено, що керiвництвом Компанiї проводиться робота по вдосконаленню 
системи внутрiшнього контролю через запровадження принципiв формалiзацiї (документування) 
всiх виробничих та управлiнських процесiв, включаючи iнформацiйнi потоки, чiткого розподiлу 
обов'язкiв та посадових iнструкцiй персоналу, запровадження технiчних (електронних) засобiв 
контролю, проведення iнвентаризацiй та звiрок розрахункiв. 
При iдентифiкацiї ризику шахрайства нами було здiйснено пошук незвичайних операцiй, 
проаналiзовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм 
середовищем, враховано складнiсть в отриманнi достатнiх i доречних аудиторських доказiв 
тощо. 
Таким чином, в результатi проведених аудиторських процедур, вважаємо, що ризик суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства є мiнiмальним. 
 
13. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства 
 
Показники фiнансового стану Товариства, розрахованi на пiдставi показникiв фiнансової 
звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2011 року, свiдчать про його стабiльнiсть та ймовiрнiсть 
подальшого iснування як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. 
 
До цiєї iнформацiї додається Довiдка про фiнансовий стан Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" станом на 31.12.2011 року. 
 
Директор  
ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Захiд" 
Роман Бiлик 
(сертифiкат серiї "А" №004124 
видано за рiшенням АПУ 
вiд 28 сiчня 2000 року №86) 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 
Основними видами дiяльностi ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" є надання послуг з 
фiнансового та оперативного лiзингу. На кiнець 2011 р. Емiтент має 81 дiючих договорiв 
фiнансового та оперативного лiзингу вартiстю 49234,5 тис. грн., що за термiном дiї 
розподiляються наступним чином: менше або дорiвнює 2 рокам - 7,77%; бiльше 2 та менше або 
дорiвнює 5 рокам - 70,55%; бiльше 5 та менше або дорiвнює 10 рокам - 21,68%. Товариство 
пропонує та надає послуги фiнансового та оперативного лiзингу по всiй територiї України. 
Основними лiзингоодержувачами, з якими було укладено договори лiзингу в 2011р. були 



пiдприємства, якi працюють у сферi послуг. Їх частка склала 55,73% загальної вартостi 
договорiв, укладених в 2011 роцi. В силу диверсифiкованостi лiзингового портфелю, як по 
галузях лiзингоодержувачiв так i по самих предметах лiзингу, залежнiсть вiд сезонних змiн 
Емiтентом оцiнена як несуттєва.  
З метою збiльшення обсягiв надання лiзингових послуг органiзовано спiвпрацю з продавцями 
предметiв лiзингу в Українi шляхом спiльної роботи по пошуку клiєнтiв, пiдписано з ними 
договори про спiвпрацю. Працiвники Товариства вiдвiдали близько 6 тематичних регiональних 
виставок якi проводились в рiзних мiстах України. Спiльно з ТОВ "Керхер" розроблено 
програму лiзингу побутової та комерцiйної технiки. Також налагодженоо спiвпрацi з 
продавцями медичного обладнання. Основними каналами збуту у 2011 роцi були: спiвпраця з 
продавцями предметiв лiзингу; прямий продаж (розсилка, телефоннi контакти з клiєнтами згiдно 
баз даних пiдприємств, особистi зустрiчi); рекомендацiї клiєнтiв (у т.ч. iнформацiя про 
потенцiйних лiзингоодержувачiв надана нашими клiєнтами); додатковi канали продажу: 
iнформацiя вiд страхових компанiй; iнформацiя вiд комерцiйних банкiв. 
Планами розвитку пiдприємства на 2012 рiк передбачено укладення понад 160 договорiв лiзингу 
на загальну суму 23 613 тис. грн. Основна увага буде придiлена реалiзацiї договорiв лiзингу на 
суму до 100 - 300  тис. грн. Емiтент впроваджує новi технологiї управлiння процесами, 
пов'язаними з наданням послуг лiзингу.  
Основним ризиками господарської дiяльностi Емiтента є ризики пов'язанi з технологiчними 
аспектами виконання лiзингових операцiй та їх довготермiновiстю, а саме:  
1) Юридичнi ризики: пов'язанi в основному з ризиками змiни законодавства, особливо 
фiнансової та податкової сфер та вiдповiдно втратою економiчної та комерцiйної доцiльностi 
для Емiтента. Для протидiї таким ризикам змiни законодавства договорами лiзингу визначенi дiї 
сторiн, якi направленi на забезпечення iнтересiв Емiтента. Емiтент залишає за собою право 
змiнити умови договору лiзингу. У разi, якщо новi умови будуть неприйнятними для 
Лiзингоодержувача, останнiй може вiдмовитись, а Емiтент має право вимагати повернення 
предмета лiзингу та розiрвати угоду. При виникненнi форс-мажорних обставин, дiї сторiн 
обумовленi звичайним порядком врегулювання взаємовiдносин за обставин даного характеру.  
2) Комерцiйнi ризики: включають такi ризики як: пошкодження, знищення, передчасне 
зношення предмету лiзингу, неотримання лiзингових платежiв.  
Ризик втрати та пошкодження предмету лiзингу запобiгається шляхом страхування майна 
внаслiдок аварiй, ДТП, протиправних дiй третiх осiб, дiї стихiйних явищ на весь термiн 
договору лiзингу. Учасниками договорiв страхування є страхова компанiя (Страховик), 
Лiзингова компанiя - Емiтент (Вигодонабувач, Страхувальник). В деяких випадках 
Страхувальником виступає Лiзингоодержувач, якщо це передбачено Договором лiзингу. 
Вигодонабувачем крiм Емiтента може виступати банк-кредитор.  
Ризик пошкодження предмету лiзингу внаслiдок необережного чи неквалiфiкованого 
поводження з предметом лiзингу, якщо це не вiдноситься до страхового випадку несе 
Лiзингоодержувач. Ризик пошкодження предмету лiзингу i втрати ним економiчної (виробничої) 
цiнностi до закiнчення термiну дiї договору лiзингу несе Лiзингоодержувач та Емiтент. 
Протягом гарантiйного термiну вiдповiдальнiсть за працездатнiсть та вiдповiдний стан майна 
несе виробник (продавець). Пiсля завершення гарантiйного термiну мiж Лiзигоодержувачем та 
сервiсною органiзацiєю виробника (продавця) укладається договiр на сервiс та обслуговування, 
витрати за яким лягають на Лiзингоодержувача, якщо вартiсть обслуговування та ремонту майна 
не включена в умови договору лiзингу. Таким чином сервiснi служби виробника (продавця) є 
вiдповiдальнi за сервiсно-технiчне обслуговування предмету лiзингу протягом всього перiоду дiї 
договору.  
Ризик неотримання лiзингових платежiв застрахований визначенням за договором лiзингу 
штрафних санкцiй та права Емiтента розiрвати договiр i вилучити предмет лiзингу у випадку 
прострочення оплати Лiзингоодержувачем лiзингового платежу бiльше нiж 30 днiв. При 
неотриманнi вiд Лiзингоодержувача лiзингового платежу виникає ризик невиконання Емiтентом 



своїх зобов'язань по кредитних договорах, а звiдси неплатоспроможностi. Покриття цього 
ризику здiйснюється Емiтентом шляхом створення резерву власних коштiв у виглядi 
розмiщення коштiв на депозитних рахунках для покриття непередбачених видаткiв.  
3) Валютнi ризики: ризики змiни курсових рiзниць гривнi по вiдношенню до iноземної валюти. 
Такий ризик має мiсце коли Емiтент фiнансує договiр лiзингу за рахунок валютного кредиту. За 
договором лiзингу такий ризик несе Лiзингоодержувач шляхом корегування щомiсячного 
лiзингового платежу згiдно курсу валюти (НБУ) на момент оплати лiзингового платежу, що 
вiдповiдає умовам взаєморозрахункiв за залученими ресурсами.  
За результатами дослiдження ринку лiзингу в Українi за 2011 рiк, що проводилося Асоцiацiєю 
"Українське Об'єднання Лiзингодавцiв" спiльно з Держфiнпослуг, вартiсть дiючих договорiв 
фiнансового лiзингу на кiнець 2011 р. становила 33,6 млрд. грн., що на 3,1 млрд. грн. бiльше у 
порiвняннi з кiнцем 2010 р.; в кiлькiсному вираженнi обсяг дiючих договорiв на кiнець на 2011 
року становив 19 281 угода.  
За пiдсумками Нацiонального бїзнес-рейтингу, проведеного  за  
2011 рiк Емiтент посiдає 21 мiсце. За даними рейтингу в 2009 та 2010 роках Емiтент займав 13 та 
23 мiсце вiдповiдно. 
Зазначений рейтинг побудований на офiцiйних даних Державних органiв статистики України та 
ранжує понад 300 000 пiдприємств України. В рейтинг вiдiбрано 50 кращих лiзингових 
компанiй. Рейтинг побудований за чотирьма критерiями: обсяг реалiзованої продукцiї, чистий 
прибуток, продуктивнiсть працi, заробiтна плата 
Основними конкурентами Товариства є: Райффайзен Лiзинг Аваль; 
Унiкредит Лiзинг; Перша Лiзингова Компанiя; Порше Лiзинг Україна; Кредит Європа Лiзинг; 
Богдан Лiзинг; Унiверсальна лiзингова компанiя "Ленд-лiз". Особливiстю послуг Емiтента є 
iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв. Вартiсть лiзингових послуг Емiтента залежить вiд багатьох 
факторiв. Лiзинговий платiж включає в себе вiдшкодування частини вартостi предмету лiзингу, 
комiсiйну винагороду, компенсацiю вiдсоткiв за кредитом, iншi витрати лiзингодавця, що 
безпосередньо пов'язанi з виконанням договору лiзингу (витрати на реєстрацiю, страхування, 
послуги приватного нотарiуса та iн.). 
Впродовж 2011 року Емiтент працював з двома постачальниками, обсяг поставок яких 
перевищував 10% загального об'єму постачання, решта постачальникiв займали меншi частки в 
об'ємах постачання.  
Основними серед постачальникiв Емiтента у 2011 р. були:  
- предметiв лiзингу - ТОВ "НIКО-ЗАХIД", ТОВ "Радар Сервiс", ВАТ "Пластик", ТОВ "СВА 
АВТЕК", ТОВ "Iнтермед", ТОВ "Iнспе", ТОВ "Менроуд", ТОВ "ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА", 
ТОВ "КЕРХЕР", ТОВ "Алекс Со", ТОВ "Ямамото Центр", ТОВ "Укрмед дентал"; 
- кредитних коштiв - ПАТ "ОКСI БАНК", АТ "Банк "Фiнанси та кредит", АБ "Київська Русь" 
- страхових послуг - АТ "СК "АХА Страхування", ПАТ "СК "Унiверсальна", ПАТ "СК 
"Страхова компанiя "Українська Страхова Група", ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Вiд дати створення Емiтентом придбано:  
основних засобiв для власних потреб на загальну суму 243,49 тис. грн. без ПДВ;  
основних засобiв переданих в оперативний лiзинг на загальну суму 11 432,76 тис. грн. з ПДВ;  
предметiв лiзингу переданих у фiнансовий лiзинг на загальну суму 106 498,05 тис. грн. з ПДВ.  
Бюджетом Товариства на 2012 р. передбачено збiльшення лiзингового портфелю на 23 613,00 
тис. грн., що в свою чергу призведе до придбання активiв - предметiв лiзингу на суму  
23 540,00 тис грн. Планується, що джерелами фiнансування придбання даних активiв - 
предметiв лiзингу будуть: власнi кошти та кредитнi кошти комерцiйних банкiв. 



 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
В Емiтента облiковуються наступнi основнi засоби за залишковою вартiстю станом на 
31.12.2011р.: будiвлi та споруди - 3 тис. грн.; машини та обладнання  - 531 тис. грн.; транспортнi 
засоби - 520; iнструменти, приладдя i iнвентар - 3 тис. грн. Емiтент не планує капiтального 
будiвництва та не має власних виробничих потужностей. Бюджетом Емiтента на 2012 р. 
передбачено iнвестування в основнi засоби для власного користування на суму 27 тис. грн. без 
ПДВ, що включає в себе обладнання для облаштування робочих мiсць представникiв Емiтента. 
Спосiб утримання активiв - основнi засоби зберiгаються в нормальних вiдповiдних умовах та 
використовуються за призначенням. Основнi засоби для власних потреб знаходяться за 
юридичною адресою Емiтента, а основнi засоби, якi переданi в оперативний лiзинг - в м. 
Вiнниця та м. Львiв. Емiтент не передбачає впливу екологiчних факторiв, якi можуть 
позначитися на використаннi його активiв.  
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента, є: 
- негативнi наслiдки економiчної кризи;  
- рiзке скорочення обсягiв кредитування комерцiйними банками;  
- нечiтке та нестабiльне законодавство України; 
- вiдсутнiсть податкових стимулiв.  
Економiчна криза зумовила спад економiки, який вплинув на зменшення попиту на основнi 
засоби для виробничих та господарських потреб, а також погiршення платоспроможностi 
лiзингоодержувачiв, нестабiльнiсть цiн на предмети лiзингу тощо. Комерцiйнi банки значно 
скоротили обсяги кредитування, що негативно вплинуло на можливостi Емiтента щодо 
збiльшення обсягiв лiзингового портфелю. Брак кредитних ресурсiв та iнфляцiйнi процеси в 
економiцi країни зумовлюють пiдвищення вiдсоткової ставки на власнi та залученi кошти для 
фiнансування проектiв, що призводить до значного збiльшення вартостi лiзингових послуг. Це, в 
свою чергу, впливає на зменшення платоспроможного попиту з боку лiзингоодержувачiв. 
Законодавче поле, в якому функцiонує лiзингова галузь змiнюється дуже динамiчно i 
кардинально. Значна кiлькiсть змiн законодавства очевидно не сприяє встановленню чiтких та 
прозорих правил роботи для учасникiв лiзингової галузi. Свiтовий досвiд показує, що лiзинг 
швидко розвивається лише отримавши податковий стимул. Насамперед у виглядi дозволу 
застосовувати прискорену амортизацiю до об'єктiв лiзингу. Оскiльки Емiтент здiйснює свою 
дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, залежнiсть вiд законодавчих та 
економiчних обмежень є високою. 
 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
Впродовж 2011 року Емiтентом було нараховано i сплачено штрафи:  
Держфiнпослуги - 850,00 грн. 
Пенсiйний фонд - 2,78 грн. 
ПДФО - 13,90 грн. 



Суми штрафiв оплаченi в повному обсязi. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
У 2011р. фiнансування договорiв лiзингу Емiтент здiйснював за рахунок власних коштiв та 
кредитних коштiв комерцiйних банкiв. Для фiнансування договорiв лiзингу протягом звiтного 
перiоду Емiтентом було залучено кредитiв комерцiйних банкiв на суму  
2 151,4 тис. грн. Робочого капiталу Товариства достатньо для поточних потреб. З метою 
покращення лiквiдностi Емiтент планує вживати заходiв для зменшення суми простроченої 
дебiторської заборгованостi лiзингоодержувачами та диверсифiкувати джерела фiнансування 
проектiв. З метою максимiзацiї лiквiдностi Емiтент постiйно формує короткостроковi та 
довгостроковi прогнози грошових потокiв. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Кiлькiсть договорiв фiнансового та оперативного лiзингу, зобов'язання за якими не виконаннi на 
кiнець 2011 р. становить 81 договiр загальною вартiстю 49 234,5 тис. грн.  Вартiсть договорiв 
фiнансового лiзингу за галузями станом на 31.12.2011 р.:  
- будiвництво - 15 111,0 тис. грн.;  
- сфера послуг - 10 768,0 тис. грн.;  
- транспорт - 714,0 тис. грн.;  
- харчова промисловiсть - 2 054,0 тис. грн.;  
- iншi - 17 372,0 тис. грн.;  
- всього - 46 019,0 тис. грн.  
Договори оперативного лiзингу за галузями станом на 31.12.2011 р.:  харчова промисловiсть - 2 
договори, iншi - 1 договiр. 
Вартiсть договорiв фiнансового лiзингу за обладнанням станом на 31.12.2011 р.:  
- транспорт - 13 005,0 тис. грн.;  
- торгiвельне та банкiвське обладнання - 1 154,0 тис. грн.;  
- iнше - 31 860,0 тис. грн.;  
- всього - 46 019,0 тис. грн.  
Договори оперативного лiзингу за обладнанням станом на 31.12.2011 р.: транспорт - 1 договiр, 
iнше - 2 договори.  
Прибутки вiд виконання зазначених вище договорiв очiкуються на рiвнi не нижчому, нiж у 2011 
роцi. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Згiдно бюджету на 2012 р. Емiтент планує збiльшити лiзинговий портфель на 23 613,0 тис. грн. 
за рахунок надання у фiнансовий та оперативний лiзинг виробничого та медичного обладнання, 
транспортних засобiв, iншого обладнання. Джерелами фiнансування придбання предметiв 
лiзингу в основному будуть власнi кошти та кредитнi кошти комерцiйних банкiв.  
З метою збiльшення обсягiв лiзингового портфелю у 2012 р. Емiтент планує провести зустрiчi та 
переговори з продавцями предметiв лiзингу щодо спiвпрацi та розроблення нових продуктiв для 
зацiкавлення потенцiйних лiзингоодержувачiв, знайти новi джерела фiнансування лiзингових 
проектiв. Емiтентом передбачається наступний перелiк маркетингових заходiв на 2012 р.: 
внесення змiн до структури сайту Емiтента, пiдготовка брошур по продуктах Емiтента, участь у 



виставках та семiнарах, органiзацiя публiкацiй, статей в бiзнес виданнях щодо дiяльностi 
Емiтента, активне використання прямих методiв продажу послуг та розвиток нових каналiв 
продажiв. Виконання всiх запланованих заходiв покращить фiнансовий стан Емiтента. 
Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Емiтента в майбутньому є: вплив 
економiчної кризи, що зумовила спад виробництва у бiльшостi галузях народного господарства 
та зменшила попит на послуги, а також погiршила платоспроможнiсть лiзингоодержувачiв; 
збiльшення вимог банкiв щодо фiнансового стану позичальника; нестабiльнiсть полiтичної 
ситуацiї в країнi; змiни у законодавствi, що регулює дiяльнiсть Емiтента. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду Емiтент не проводив власних дослiджень та розробок. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
14.01.2010р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд вiдкрив провадження у справi № 2а-
331/10. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг. Змiст та розмiр позовних вимог: 
визнання нечинними постанов про застосування штрафних санкцiй на суму 1 700,00 грн. 
31.03.2010 в задоволеннi позову вiдмовлено. 06.04.2010р. подано апеляцiйну скаргу на Рiшення 
Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.03.2010р. 28.04.10р. вiдкрито апеляцiйне 
провадження. Справу до розгляду ще не призначено. 
 
19.05.2010р. Залiзничним районним судом м. Львоа вiдкрито провадження у справi №2-2164. 
Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", спiввiдповiдач - Нисевич 
А.М., спiввiдповiдач ТОВ "Мiнерал". 09.11.2010р. позов задоволено повнiстю. Нисевичем А.М. 
подано апеляцiйну скаргу. 17.05.2011р. Львiвським апеляцiйним судом рiшення залишено без 
змiн, а апеляцiйну скаргу вiдхилено. 
 
В травнi 2010р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд вiдкрив провадження у справi № 2а-
3817/10. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг. Змiст та розмiр позовних вимог: 
визнання нечинною Постанови №1393/41/05/01-ЛК вiд 29.03.2010р. про застосування штрафу за 
правопорушення вчиненi на ринках фiнансових послуг на суму 2 500,00 грн. 15.12.2010 позов 
задоволено повнiстю. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг подано 
апеляцiйну скаргу. 09.02.2011р. вiдкрито апеляцiйне провадження. Справу до розгляду ще не 
призначено. 
 
В листопадi 2010р. Сихiвським районним судом м. Львова вiдкрито провадження у справi. 
Сторони у справi: Позивач - Веремчук А.М., спiввiдповiдач - ВАТ "Концерн Хлiбпром", 
спiввiдповiдач ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: 
вiдшкодуванння матерiальної та морально шкоди на суму 49 478,17 грн. Останнє засiдання 
вiдбулось 11.10.2011р. Справу вiдкладено, чекаємо призначення. 
 
08.12.2010р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд залишив без розгляду позовну заяву 
ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" у справi №2а-11529/10/1370. Сторони у справi: 
позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - ДПI у Франкiвському айонi 
м.Львова. Змiст та розмiр позовних вимог: визнання не чинними положень Акту та Рiшень про 
результати розгляду повторних скарг та скасування податкових повiдомлень - рiшень. 17.12.10 



подано апеляцiйну скаргу на ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду. 15.01.2011р. 
Львiвським апеляцiйним адмiнiстративним судом вiдкрито апеляцiйне провадження. Розгляд 
справи ще не призначено. 
 
18.01.2011р. вiдкрито провадження у справi №2а-1645/2011. Сторони у справi: позивач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - ВДВС Краматорського МУЮ. Змiст та розмiр 
позовних вимог: визнання незаконною постанови про закiнчення виконавчого провадження. 
31.03.2011р. провадження у справi закрито у зв'язку iз вiдмовою вiд позову. 
 
20.01.2011р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд вiдкрив провадження по справi № 2а-
682/11/1370. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
ДПI у Франкiвському айонi м.Львова. Змiст та розмiр позовних вимог: визнання не чинними 
положень Акту та Рiшень про результати розгляду повторних скарг та скасування податкових 
повiдомлень - рiшень. 10.05.11. Провадження у справi зупинено до вирiшення питання про 
розгляд справи №2а-11529/10/1370. ДПI оскаржено Ухвалу про зупинення. 16.06.2011 
Львiвським апеляцiйним адмiнiстративним судом вiдкрито апеляцiне провадження.  Розгляд 
справи ще не призначено. 
 
11.03.2011р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд вiдкрив провадження по справi № 2а-
2777/11/1370. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
ДПI у Франкiвському айонi м.Львова. Змiст та розмiр позовних вимог: скасування податкової 
вимоги та рiшення про опис майна у податкову заставу. 04.04.2011р. справу закрито у зв'язку зi 
примиренням сторiн. 
 
28.04.2011р. Господарським судом Луганської областi порушено провадження у справi 
№5/61пн/2011. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач 
- ЛВП "ВОСТОК" УТОГ. Змiст та розмiр позовних вимог: витребування майна з чужого 
незаконного володiння. 28.07.2011р. справу зупинено до розгляду кримiнальної справи по 
обвинуваченню Полтавської Т.Г. № 1-438/11. 
 
19.05.2011р. Господарським судом Одеської областi порушено провадження у справi №35/17-
1913-2011. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
ТОВ "ЕКСПРЕС". Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi в сумi 28 604,20 
грн. 21.07.2011р. позов задоволено повнiстю. 06.09.2011р. Одеським апеляцiйним 
господарським судом рiшення змiнено, позов задоволено частково. 
 
08.06.2011р. Господарським судом Луганської областi порушено провадження у справi 
№16/95/2011. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - 
МБП "Алмед" у виглiд ТОВ. Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi в сумi 36 
360,00 грн. 18.08.2011р. позов задоволено частково. 
 
22.06.2011р. Господраським судом м. Києва порушено провадження у справi №48/254. Сторони 
у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - ТОВ "МIГ-95". Змiст 
та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi в сумi 2 517 863,17 грн. 12.10.2011р. позов 
задоволено повнiстю. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. Справу призначено на 
10.01.2012р. 
 
В червнi 2011р. Жовтневим районним судом м. Луганська вiдкрито провадження у справi №2-
5457/11. Сторони у справi: позивач - Демерков А.С., вiдповiдач ЛВП "ВОСТОК" УТОГ,третя 
особа - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання 
договору дiйсним, зустрiчна позовна вимога - визнання права власностi. 28.08.2011р. позов 



залишено без розгляду. 
 
В липнi 2011р. Алчевським мiським судом вiдкрито провадження у справi № 1-438/11. Сторони 
у справi: обвинувачена Полтавська Т.Г., цивiльний позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя 
"Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання винною Полтавської Т.Г. у скоєннi 
злочину передбаченого ст.191 ч.5 КК України. 14.12.2011 Полтавську Т.Г. визнано винною у 
скоєннi злочину передбаченого ч.2.ст.367 КК України та амнiстовано. 
 
27.07.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/4110/11. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", 
вiдповiдач - ПАТ "Фiрма "Нафтогазбуд" . Змiст та розмiр позовних вимог: повернення предметiв 
лiзингу, стягнення заборгованостi, пенi, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань та неустойки. 
20.12.2011р. позов задоволено частково. 
 
14.07.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/3892/11. Сторони у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", 
вiдповiдач - ТОВ "Синтезгруп" . Змiст та розмiр позовних вимог: повернення предмету лiзингу, 
стягнення заборгованостi. 07.09.2011р. позов задоволено повнiстю. 
 
02.09.2011р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справi №36/331. Сторони 
у справi: позивач - ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", вiдповiдач - ТОВ "Компанiя САН". 
Змiст та розмiр позовних вимог: Вiдшкодування збиткiв в сумi 361 923 грн. 31.10.2011р. позов 
задоволено повнiстю. 
 
09.09.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/5190/11. Сторони у справi: позивач - ПАТ "Фiрма Нафтогазбуд", вiдповiдач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним 
договору фiнансового лiзингу.12.10.2011р. в задоволеннi позову вiдмовлено. 06.12.2011р. 
Львiвським апеляцiйним господарським судом рiшення суду залишено без змiн, а апеляцiйну 
скаргу без задоволення. 
 
09.09.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/5191/11. Сторони у справi: позивач - ПАТ "Фiрма Нафтогазбуд", вiдповiдач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним 
договору фiнансового лiзингу.13.10.2011р. в задоволеннi позову вiдмовлено. 21.12.2011р. 
Львiвським апеляцiйним господарським судом прийнято вiдмову вiд скарги i припинено 
провадження. 
 
09.09.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/5193/11. Сторони у справi: позивач - ПАТ "Фiрма Нафтогазбуд", вiдповiдач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним 
договору фiнансового лiзингу.04.10.2011р. в задоволеннi позову вiдмовлено. 05.12.2011р. 
Львiвським апеляцiйним господарським судом рiшення суду залишено без змiн, а апеляцiйну 
скаргу без задоволення. 
 
09.09.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 
№5015/5194/11. Сторони у справi: позивач - ПАТ "Фiрма Нафтогазбуд", вiдповiдач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним 
договору фiнансового лiзингу.18.10.2011р. в задоволеннi позову вiдмовлено. 
 
12.09.2011р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження у справi 



№5015/5192/11. Сторони у справi: позивач - ПАТ "Фiрма Нафтогазбуд", вiдповiдач - ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним 
договору фiнансового лiзингу.11.10.2011р. в задоволеннi позову вiдмовлено.  
 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнформацiя про показники рентабельностi Емiтента станом на  
станом на 31.12.2009 р.:  
коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,047  
коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу - 0,201  
коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,169. 
станом на 31.12.2010 р.:  
коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,030,  
коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу - 0,095,  
коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,139. 
станом на 31.12.2011 р.:  
коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,041,  
коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу - 0,097,  
коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,076. 
 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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: 4 671 1 057 0 0 4 671 1 057 
  будівлі та споруди 3 3 0 0 3 3 
  машини та обладнання 3 813 531 0 0 3 813 531 
  транспортні засоби 854 520 0 0 854 520 
  інші 1 3 0 0 1 3 
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 4 671 1 057 0 0 4 671 1 057 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року за 
основними групами склала: "будiвлi та споруди" - 4 тис. грн., "машини 
та обладнання" - 902 тис. грн., "транспортнi засоби" - 1 647 тис.грн., 
"iнструменти, приладдя i iнвентар " - 12 тис. грн. У 2011 роцi ТОВ 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" вiдповiдно до Положення про 
облiкову полiтику, використовувала норми та методи нарахування 
амортизацiї для основних засобiв передбаченi податковим 
законодавством. Термiни корисного використання основних засобiв 



визначено вiдповiдно податкового законодавства. Нарахування зносу 
проводиться щомiсяця. Сума нарахованого зносу за основними групами 
у 2011 роцi склала: "будiвлi i споруди" - 0 тис. грн., "машини та 
обладнання" - 495 тис. грн., "транспортнi засоби" - 267 тис. грн., 
"iнструменти, приладдя i iнвентар" - 1 тис. грн. Ступiнь зносу станом 
на 31.12.2011 р. складає 58,8%. У 2011 роцi всi основнi засоби 
Товариства повнiстю використовувалися. За звiтний перiод переоцiнка 
основних засобiв не здiйснювалась. Вартiсть основних засобiв 
протягом 2011 року зменшилася в основному внаслiдок продажу 
основних засобiв - предметiв лiзингу, якi попередньо були вилученi з 
оперативного лiзингу при розiрваннi договорiв лiзингу через несплату 
лiзингових платежiв лiзингоодержувачами. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

15 328 13 911 

Статутний капітал (тис.грн.) 10 000 10 000 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

10 000 10 000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Емiтента за звiтний перiод та за попереднiй перiод 
здiйснювався згiдно Рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 
485 вiд 17.11.2004 р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення 
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" . 

Висновок Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Емiтента є бiльшою вiд розмiру 
статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 
13.3. 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 7 797 X X 
у тому числі:  
довгостроковий кредит 19.09.2007 285 18 18.09.2012 
довгостроковий кредит 01.02.2008 23 18 01.02.2012 
довгостроковий кредит 12.02.2008 19 18 10.02.2012 
довгостроковий кредит 28.03.2008 76 18 27.03.2012 
довгостроковий кредит 30.03.2011 738 22 30.01.2014 
довгостроковий кредит 23.07.2007 26 20 19.07.2012 
довгостроковий кредит 31.08.2007 135 18,5 28.08.2012 
невiдновлювальна кредитна лiнiя 18.04.2008 895 22 31.12.2011 
довгостроковий кредит 18.04.2008 185 15,5 01.04.2013 
довгостроковий кредит 16.05.2008 123 16,5 30.04.2013 
довгостроковий кредит 22.11.2010 126 23 18.11.2013 
довгостроковий кредит 28.01.2011 33 23 31.12.2013 
довгостроковий кредит 08.04.2011 109 23 31.03.2014 
довгостроковий кредит 18.08.2008 250 22 17.08.2011 
довгостроковий кредит 25.09.2008 593 22 24.09.2013 
довгостроковий кредит 03.10.2008 224 22 31.08.2011 
довгостроковий кредит 18.07.2008 398 19,5 16.07.2013 
невiдновлювальна кредитна лiнiя 02.10.2008 1 845 21,2 02.04.2014 
довгостроковий кредит 23.03.2010 10 24 22.03.2012 



довгостроковий кредит 23.06.2010 16 24 21.06.2013 
довгостроковий кредит 29.06.2010 237 24 28.06.2013 
довгостроковий кредит 18.08.2010 225 24 17.08.2013 
довгостроковий кредит 05.10.2010 77 24 04.10.2013 
довгостроковий кредит 09.11.2010 26 24 08.11.2013 
довгостроковий кредит 25.01.2011 83 23 24.02.2012 
довгостроковий кредит 01.02.2011 16 23 31.03.2012 
довгостроковий кредит 23.05.2011 43 20 22.05.2014 
довгостроковий кредит 31.05.2011 107 20 30.05.2014 
довгостроковий кредит 10.06.2011 74 20 09.06.2014 
довгостроковий кредит 25.08.2011 108 20 24.08.2013 
довгостроковий кредит 15.09.2011 120 20 13.09.2013 
довгостроковий кредит 30.09.2011 299 20 28.03.2014 
довгостроковий кредит 08.12.2011 52 23 08.12.2014 
довгостроковий кредит 28.12.2011 82 23 27.12.2014 
довгостроковий кредит 29.12.2011 139 23 28.12.2014 
Зобов’язання за цінними паперами X 5 835 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 5 835 X X 

закрите (приватне) розмiщення 
iменних, вiдсоткових облiгацiй серiї 
В №0001-7500 в кiлькостi 7500 шт. 

02.04.2010 5 835 18 20.05.2013 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

  0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

  0 0  
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 

  0 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

  0 X  
Податкові зобов'язання X 68 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1 680 X X 
Усього зобов'язань X 15 380 X X 
Опис Станом на 31.12.2011 року сума зобов'язань Емiтента склала 

15 380 тис. грн., з них 7 797 тис. грн. - зобовязання за 
кредитами ( 50,70%); 5 835 тис. грн. - зобов'язання за 
облiгацiями (37,94%); 68 тис. грн. - податковi зобов'язання 
(0,44%); 1 680 тис. грн. - iншi зобов'язання (10,92%). 

 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" за ЄДРПОУ 33951781 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 65.21.0 

Середня кількість працівників (1): 13 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 79013, Львівська обл., Пустомитiвський р-н, м. Львiв, вул. Академiка С.Єфремова, 32а 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

на 31.12.2011 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 0 0 
    первісна вартість 011 0 0 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 4 671 1 057 
    первісна вартість 031 9 448 2 565 
    знос 032 ( 4 777 ) ( 1 508 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8 972 4 766 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 13 643 5 823 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2 4 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 643 382 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 21 828 20 673 
    первісна вартість 161 21 828 20 820 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 147 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 160 11 
    за виданими авансами 180 540 496 
    з нарахованих доходів 190 0 2 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 426 1 740 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 609 1 576 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 1 0 
Усього за розділом II 260 25 209 24 884 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 1 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 38 852 30 708 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 10 000 10 000 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3 911 5 328 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 13 911 15 328 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 130 154 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 130 154 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 6 037 2 545 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 6 177 4 673 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 262 346 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 12 476 7 564 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 11 368 6 757 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10 94 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 570 396 
    з бюджетом 550 28 68 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 0 0 
    з оплати праці 580 0 0 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 359 347 
Усього за розділом IV 620 12 335 7 662 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 38 852 30 708 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Ануфрiєв А.С 
 
Головний бухгалтер   Коваль Н.I 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" за ЄДРПОУ 33951781 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 65.21.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 21 034 10 167 

Податок на додану вартість 015 ( 2 383 ) ( 1 101 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 3 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 18 648 9 066 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 13 555 ) ( 4 756 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 5 093 4 310 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 3 029 5 708 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 853 ) ( 1 572 ) 
Витрати на збут 080 ( 302 ) ( 280 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2 269 ) ( 3 946 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 3 698 4 220 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 140 75 
Інші доходи (1) 130 0 0 



Фінансові витрати 140 ( 1 993 ) ( 2 397 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 99 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 1 845 1 799 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 428 ) ( 538 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 1 417 1 261 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 1 417 1 261 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 63 25 
Витрати на оплату праці 240 942 651 
Відрахування на соціальні заходи 250 321 221 
Амортизація 260 763 1 478 
Інші операційні витрати 270 2 335 3 423 
Разом 280 4 424 5 798 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 

Керівник    Ануфрiєв А.С 
 
Головний бухгалтер   Коваль Н.I 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна" за ЄДРПОУ 33951781 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 65.21.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 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) 010 20 637 20 122 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 1 313 674 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 11 17 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 4 1 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 164 1 302 
Інші надходження 080 491 66 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 9 476 ) ( 3 429 ) 
Авансів 095 ( 2 002 ) ( 630 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 3 ) 
Працівникам 105 ( 681 ) ( 536 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 46 ) ( 20 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1 011 ) ( 219 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 305 ) ( 543 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 307 ) ( 243 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 210 ) ( 186 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 3 710 ) ( 6 039 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4 872 10 334 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 284 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5 156 10 334 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 5 560 3 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 139 75 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 78 ) ( 705 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 5 621 -627 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 5 621 -627 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 3 683 8 869 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 13 033 ) ( 18 394 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 460 ) ( 640 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -9 810 -10 165 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -9 810 -10 165 
Чистий рух коштів за звітний період 400 967 -458 
Залишок коштів на початок року 410 609 1 067 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 1 576 609 

 
Керівник    Ануфрiєв А.С 
 
Головний бухгалтер   Коваль Н.I 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" за ЄДРПОУ 33951781 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 65.21.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 10 000 0 0 0 0 4 507 0 0 14 507 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 -596 0 0 -596 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 10 000 0 0 0 0 3 911 0 0 13 911 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 
Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 1 417 0 0 1 417 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 0 0 1 417 0 0 1 417 

Залишок на кінець 
року 300 10 000 0 0 0 0 5 328 0 0 15 328 

 
Керівник    Ануфрiєв А.С 
 
Головний бухгалтер   Коваль Н.I 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова 
компанiя "Унiверсальна" за ЄДРПОУ 33951781 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 65.21.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Нарахова

но 
амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(пероціне

на) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійш
ло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 7 479 3 669 2 0 0 6 578 3 792 495 0 0 0 903 372 0 0 1 584 129 
Транспортні засоби 140 1 954 1 100 209 0 0 516 240 267 0 0 0 1 647 1 127 0 0 780 879 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 11 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 9 448 4 777 211 0 0 7 094 4 032 763 0 0 0 2 565 1 508 0 0 2 364 1 008 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 1 034 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 65 0 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 65 0 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 
довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 
Реалізація інших оборотних активів 460 1 0 
Штрафи, пені, неустойки 470 844 180 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 2 184 2 089 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 147 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 1 990 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 140 3 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 0 
Поточний рахунок у банку 650 261 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 1 315 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 1 576 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

Збільшення за 
звітний рік 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 
нарахован

о 
(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 130 104 0 80 0 0 154 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 147 0 0 0 0 147 
Разом 780 130 251 0 80 0 0 301 
 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 
збільшення 

чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 2 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 0 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 0 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 2 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 0 0 0 
Товари 910 382 0 0 
Разом 920 386 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 20 820 15 009 2 389 3 422 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 739 1 071 462 206 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 344 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 160 

 на кінець звітного року 1225 18 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 422 

 на кінець звітного року 1235 364 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 428 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 344 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 142 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 -58 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 763 
Використано за рік - усього 1310 763 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 763 

 з них машини та обладнання 1313 495 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надійшл
о за рік 

вибуло за рік нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

залишок на 
кінець року залишок 

на 
початок 

року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Ануфрiєв А.С 
 
Головний бухгалтер   Коваль Н.I 
 


