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ТОВ "Аудиторська компанія "ДК-Захід" 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3415 

видано за рішенням Аудиторської палати України від 24.06.2004 року №136 
Львів 79013, вулиця Єфремова 32а, поверх 3, тел./факс: + 38 032 298 8540 
Київ 01135, проспект Перемоги 5а, поверх 7, тел./факс: + 38 044 233 6464 

audit@dk.ua, www.dk.ua, www.nexia.com 

Звіт незалежних аудиторів 
щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю 

"Лізингова компанія "Універсальна" 
за рік, що закінчився 31.12.2011 року 

 
Власникам цінних паперів, керівництву та власникам 
ТзОВ "Лізингова компанія "Універсальна" 
(повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія 
"Універсальна"; код за ЄДРПОУ: 33951781; дата державної реєстрації: 30.11.2005р.; 
місцезнаходження: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул.  Академіка Єфремова, буд. 32а) 
 
Ми, незалежна аудиторська компанія "ДК-Захід" (надалі – "ми", або "аудитори"), на підставі 
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3415, виданого за рішенням 
Аудиторської палати України від 24 червня 2004 року №136, та договору №1від 25 січня 2012 року, в 
період з 25 січня 2012 року до 20 квітня 2012 року, виконали аудит доданої фінансової звітності 
товариства з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія "Універсальна" (надалі – 
"Товариство") за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, в складі Балансу (форма №1), Звіту про 
фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний 
капітал (форма №4) та Приміток до річної фінансової звітності (форма №5), що складені відповідно 
до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі – "П(С)БО"). 
 
Відповідальність керівництва Товариства за фінансові звіти 
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 
фінансової звітності відповідно до П(С)БО та вимог чинного законодавства України, за достовірність 
і повноту відображення фактичних фінансово-господарських операцій в регістрах бухгалтерського 
обліку, а також за достовірність наданих для перевірки первинних документів. Відповідальність 
керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно 
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів на предмет відсутності суттєвих 
помилок, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка); вибір та застосування належної 
облікової політики та підготовку облікових оцінок, що є коректними за даних обставин. 
 
Відповідальність аудитора 
Нашим обов’язком є висловити власну думку щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного 
нами аудиту. Ми виконали аудит відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти 
зобов’язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати і проводити аудит таким чином, щоб 
отримати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит стосується виконанням процедур, метою яких є отримання даних щодо сум у фінансових 
звітах. Які саме процедури обрати, залежить від рішення аудитора, включно із оцінюванням ризиків 
не виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах, незалежно від їх причин (шахрайство чи 
помилка). Під час оцінювання ризику аудитор розглядає внутрішній контроль, що має відношення до 
підготовки та представлення фінансових звітів, для розробки процедур аудиту, які є відповідними до 
ситуації, а не для того, щоб скласти думку про ефективність внутрішнього контролю Товариства. 
Аудит також включає оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих 
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облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому. 
Ми вважаємо, що виконаний нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки та 
формування цього звіту у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігації місцевої позики), що затверджені 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р. та 
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096. 
 
Основа для модифікації 
Окремий випадок невідповідності фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО розкрито в 
пункті 3.5 доданої до цього аудиторського висновку інформації. 
 
Умовно-позитивний висновок 
На нашу думку, окрім можливого наслідку впливу на фінансові звіти факту, про який йдеться вище, 
додана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан 
Товариства станом на 31 грудня 2011 року, результати його діяльності  та рух грошових коштів  за 
2011 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. 
 
Додатковий параграф 
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів  
(крім емітентів облігації місцевої позики), що затверджені рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
28.11.2011р. за № 1358/20096. 
До цього висновку додається інформація про: 
1. Окремі відомості про Товариство; 
2. Стан бухгалтерського обліку Товариства; 
3. Класифікацію та оцінку активів; 
4. Класифікацію та оцінку зобов'язань; 
5. Класифікацію та оцінку власного капіталу; 
6. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства; 
7. Реальність та точність фінансових результатів, відображених у фінансовій звітності; 
8. Відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм 
звітності один одному; 
9. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом та подається до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю; 
10. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
11. Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
12. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства; 
13. Інформація про фінансовий стан Товариства. 
 
 
Директор  
ТОВ "Аудиторська компанія "ДК–Захід" 
Роман Білик 
(сертифікат серії “А” №004124 
видано за рішенням АПУ 
від 28 січня 2000 року №86) 
 
Місто Львів. 20 квітня 2012 року 
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1. Основні відомості про Товариство 
 
ТзОВ "Лізингова компанія "Універсальна" створене згідно з Протоколом Зборів засновників №1 від 
09 листопада 2005р.  
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А00 №382704) видане Виконавчим 
комітетом Львівської міської ради, номер запису 1 415 102 0000 009280 від 30.11.2005р. 
 
Основними видами діяльності Товариства (за КВЕД) є: 
65.21.0 Фінансовий лізинг 
65.23.0 Інше фінансове посередництво 
67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 
71.10.0 Оренда автомобілів 
 
Компанія належить до інституційного сектору економіки S.12303 Інші фінансові посередники під 
іноземним контролем, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів за КІСЕ. 
 
Фактично, протягом перевіреного періоду Компанія здійснювала діяльність з надання об'єктів у 
фінансовий та оперативний лізинг. 
 
Згідно статуту, засновниками Товариства виступають: 
Акціонерне товариство Universal Capital AG (частка в статутному капіталі 50%), що знаходиться 
за адресою: Швейцарія, м. Цюріх, Фельдеггерештрассе 55, 8008, яке зареєстроване Управлінням 
провадження торгових реєстрів кантону Цюрих, 01.09.2005р., за номером реєстру СН-20.3.029.046-2; 
Компанія Емерджинг маркет партнерс лтд. (Emerging Market Partners Ltd.) (частка в статутному 
капіталі 50%), що знаходиться за адресою: Британські Віргінські Острови (БВО), п/с 958, Пасеа 
Істейт, Роуд Таун, Тортола, що зареєстрована у відповідності з законами БВО 05 березня 2004р. як 
Міжнародна Підприємницька Компанія за номером 584443 та діє у відповідності до законодавства 
Великобританії. 
 
Органи управління Товариства: 
- Загальні збори учасників; 
- Директор; 
- Інші особи та органи 
 
2. Стан бухгалтерського обліку Товариства 
 
Ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності здійснюється бухгалтерською 
службою Товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський обік та фінансову 
звітність в Україні", національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 
нормативних документів, з питань методології бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності. 
 
Протягом періоду І кварталу 2011 року ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності Товариством здійснювалося у відповідності з Положенням про облікову політику в 2010 
році, яке, згідно з Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 1 кварталі 
2011 року від 31 грудня 2010 року №87, залишалося без змін в порівнянні з 2010 роком. 
 
В ІІ-ІV кварталах 2011 року ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
Товариством здійснювалося у відповідності з Положенням про облікову політику в 2011 році, яке 
затверджено Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2, 3 та 4 
кварталах 2011 року від 31 березня 2011 року №14.   
 
Основна зміна, яка відбулася в застосовуваній Компанією обліковій політиці, пов'язана зі зміною 
методу нарахування амортизації. До 31.03.2011 року Товариство застосовувало норми та методи 
нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. Починаючи з 
01.04.2011 року, у зв'язку із зміною норм податкового законодавства, Товариство прийняло рішення 
змінити метод нарахування амортизації на прямолінійний.  
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Обрана Товариством облікова політика базується на концептуальному припущенні про 
безперервність діяльності та основних принципах бухгалтерського обліку, а саме нарахування, 
відповідності доходів і витрат, автономності, обачності, послідовності, повного висвітлення, 
превалювання сутності над формою, періодичності, єдиного грошового вимірника. 
З метою оперативного контролю та аналізу показників фінансової звітності, а також для забезпечення 
достовірності показників фінансової звітності Товариством застосовується система реєстрів 
синтетичного та аналітичного обліку, зі збереженням номерів рахунків діючого Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та 
організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 
291. 
 
Для потреб безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом звітного періоду Товариство 
застосовувало автоматизовану форму обліку з використанням комп'ютерного програмного 
бухгалтерського комплексу "1С: Підприємство 8.2". 
 
Незмінність залишків на початок року 
 
У звітному періоді Товариство відкоригувало вхідні 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 рік на 258тис.грн.  
Коригування здійснено у зв'язку з виправленням помилок минулих періодів.  
 
Зокрема, згадані коригування здійснено з наступних причин: 
1) відповідно до умов договорів оперативного лізингу, укладених з ТОВ "МІГ-95", у випадку 
невиконання останнім умов договорів, передбачалося нарахування пені в розмірі 0,1% від суми 
протермінованої заборгованості за кожен день такого протермінування. Враховуючи те, що 
взаємовідносини Компанії з ТОВ "МІГ-95" перейшли в площину судового процесу, керівництво 
Компанії прийняло рішення зменшити суму нарахованих штрафних санкцій та здійснити 
перерахунок пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 
період, за який сплачувалася пеня, у відповідності до Закону України "Про відповідальність за 
несвоєчасне погашення грошових зобов'язань". 
 
Здійснені коригування стосувалися наступних рядків фінансової звітності: 
- рядок 160 Балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна 
вартість)" скориговано на 181тис.грн. в сторону зменшення; 
- рядок 210 Балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" скориговано на 318тис.грн. в сторону 
зменшення; 
- рядок 350 Балансу "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" скориговано в сторону 
зменшення на 499тис.грн.; 
- рядок 060 Звіту про фінансові результати "Інші операційні доходи" скориговано на 161тис.грн. в 
сторону зменшення. 
 
2) керівництвом Компаній прийнято рішення про визнання забезпечення (резерву) по невикористаних 
працівниками відпустках станом на 31.12.2010 року в сумі 130тис.грн. Відповідно, у зв'язку із таким 
коригуванням, станом 31.12.2010 року виникає відстрочений податковий актив в сумі 33тис.грн. 
 
Здійснені коригування стосувалися наступних рядків фінансової звітності: 
- рядок 350 Балансу "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" скориговано в сторону 
зменшення на 97тис.грн.; 
- рядок 400 Балансу "Забезпечення виплат персоналу" скориговано на 130тис.грн. в сторону 
збільшення; 
- рядок 460 Балансу "Відстрочені податкові зобов'язання" скориговано на 33тис.грн. в сторону 
зменшення; 
- рядок 070 Звіту про фінансові результати "Адміністративні витрати" скориговано на 115тис.грн. в 
сторону збільшення; 
- рядок 080 Звіту про фінансові результати "Витрати на збут" скориговано на 15тис.грн. в сторону 
збільшення; 
- рядок 180 Звіту про фінансові результати "Податок на прибуток від звичайної діяльності" 
скориговано на 33тис.грн. в сторону зменшення; 
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В 2011 році керівництво Товариства змінило свої підходи до класифікації та представлення у 
фінансовій звітності окремих доходів та витрат. Зокрема: 
- прийнято рішення відображати відсоткові витрати по кредитах, які відшкодовуються 
(компенсуються) лізингоодержувачами в складі лізингових платежів (за 2010 рік сума таких витрат 
становила 3145тис.грн.), не в складі "Фінансових витрат", а в складі "Інших операційних витрат"; 
- прийнято рішення відображати комісію по договорах фінансового лізингу, яка відшкодовується 
(компенсується) лізингоодержувачами в складі лізингових платежів (за 2010 рік сума таких витрат 
становила 136тис.грн.), не в складі "Фінансових витрат", а в складі "Інших операційних витрат"; 
- прийнято рішення відображати витрати на страхування об'єктів операційного лізингу та інші 
супутні витрати, пов'язані з передачею об'єктів в операційний лізинг (за 2010 рік сума таких витрат 
становила 152тис.грн.) не в складі "Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)", а в 
складі "Витрат на збут" 
- прийнято рішення відображати витрати пов'язані з оплатою праці працівників, чиї посадові 
обов'язки пов'язані зі збутом, а також витрат на відрядження таких працівників (за 2010 рік сума 
таких витрат становила 101тис.грн.) у складі "Витрат на збут", а не в складі "Адміністративних 
витрат"   
Для забезпечення співставності інформації, яка представлена у фінансовій звітності, а також з метою 
дотримання принципу послідовності в порівняльну інформацію за попередній звітний період для 
Звіту про фінансові результати внесено відповідні зміни. 
 
Окрім цього Товариством перенесено частину зобов'язань за емітованими облігаціями в сумі 
1248тис.грн., яка станом на 31.12.2010 року відповідала критеріям поточних зобов'язань, зі складу 
"Інших довгострокових фінансових зобов'язань" (рядок 450 Балансу) в статтю "Поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510 Балансу). 
 
Інвентаризація активів та зобов'язань 
 
На дату складання річної фінансової звітності Товариство провело інвентаризацію активів та 
зобов'язань відповідно до Наказу про проведення інвентаризації №113 від 30 грудня 2011 року. 
Результати проведеної інвентаризації були належним чином задокументовані. Підсумки результатів 
інвентаризації затверджено інвентаризаційною комісією (Протокол №1  від 05 січня 2012 року). 
Інвентаризацію проведено з дотриманням вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів  і документів та 
розрахунків, яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69. 
Відповідальність за результати інвентаризації покладається на керівництво Товариства та членів 
інвентаризаційної комісії. 
 
3. Класифікація та оцінка активів 
 
3.1. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та їх знос (амортизація) 
 
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється Товариством 
відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509). 
 
Згідно з принципами облікової політики, що використовується Товариством, вартісну межу для  
об'єктів, термін корисного використання яких перевищує 1 рік, які відносяться до складу основних 
засобів, встановлено в сумі, що перевищує 1000,00грн. 
Відповідно до прийнятої облікової політики, до 31.03.2011 року амортизація основних засобів 
нараховувалася Товариством із застосуванням методу, передбаченого статтею 8 Закону України "Про 
оподаткування прибутку підприємств". Починаючи з 01.04.2011 року, у зв'язку зі змінами 
податкового законодавства України, амортизацію основних засобів почали нараховувати із 
застосуванням прямолінійного методу. 
Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховуються в розмірі 100% вартості об'єкта 
в момент його введення в експлуатацію. Нарахування амортизації проводиться щомісячно. 
 



6 
                                                                                                                             

Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів (рядок 031 Балансу) становить 2565тис.грн., сума накопиченого зносу (рядок 032 Балансу) – 
1508тис.грн. та, відповідно, залишкова вартість – 1057тис.грн., в тому числі: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої – 3тис.грн.; 
- машини та обладнання – 531тис.грн.; 
- транспортні засоби – 520тис.грн.; 
- інструменти, прилади та інвентар – 3тис.грн.  
 
Протягом 2011 року введено в експлуатацію придбані основні засоби, первісна вартість яких 
становить 65тис.грн., в тому числі: 
- машини та обладнання – 3тис.грн.; 
- транспортні засоби – 62тис.грн. 
 
За звітний період вибули основні засоби, загальна балансова вартість яких становила 3062тис.грн., в 
тому числі: 
- машини та обладнання – 2786тис.грн.; 
- транспортні засоби – 276тис.грн.; 
 
В рядку 262 Приміток до річної фінансової звітності (форма №5), Товариством відображена 
балансова вартість оформлених в заставу основних засобів в сумі 1034тис.грн., в тому числі: 
- балансова вартість машин та обладнання, які перебувають в заставі, становить 514тис.грн.; 
- балансова вартість транспортних засобів, які перебувають в заставі, становить 520тис.грн. 
 
3.2. Нематеріальні активи 
 
За Ліцензійним договором на знак для товарів і послуг Товариство отримало невиключну ліцензію на 
безстрокове й безоплатне використання знаку "Універсальний" на території України, власником прав 
на який, та власником прав на результат творчої діяльності відповідно до Патенту на промисловий 
зразок №10816 має ВАТ "Банк Універсальний". Ліцензійним договором заборонено надавати право 
використання знаку іншим особам (субліцензія).  
 
3.3. Довгострокова дебіторська заборгованість 
 
Визнання та оцінка довгострокової дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року №237 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 25 жовтня 1999 року за №725/4018) та п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за №487/4708). 
Станом на 31.12.2011 року в рядку 050 Балансу відображено довгострокову дебіторську 
заборгованість в сумі 4766тис.грн., що є заборгованістю орендарів (лізингоодержувачів) в сумі 
мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єктів лізингу, за 
вирахуванням фінансового доходу лізингодавця, яка підлягає отриманню більше ніж через 12 місяців 
після звітної дати. 
 
3.4. Запаси 
 
Порядок визнання та первісна оцінка запасів відповідає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 
жовтня 1999 року №246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за 
№751/4044). 
 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Придбані 
(отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. На 
звітну дату запаси відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за історичною собівартістю. 
 
Обліковою політикою Товариства передбачено здійснювати оцінку запасів при їх вибутті за методом 
FIFO.  Метод оцінки запасів при їх вибутті протягом періоду, що перевірявся, залишався незмінним. 
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Станом на 31.12.2011 року в Балансі Товариства відображено запаси загальною вартістю 386тис.грн., 
в тому числі виробничі запаси (рядок 100 Балансу) становили 4тис.грн. та товари (рядок 140 Балансу) 
– 382тис.грн. 
 
В складі товарів Товариством відображаються об'єкти, які утримуються з метою подальшої передачі 
у фінансовий лізинг. Переважна більшість з цих об'єктів (242тис.грн.), які обліковуються в складі 
товарів, зараховано на баланс Товариства внаслідок вилучення їх в лізингоодержувачів у зв'язку з 
невиконанням останніми умов договорів фінансового лізингу.  
 
3.5. Поточна дебіторська заборгованість 
 
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 08 жовтня 1999 року №237 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 
жовтня 1999 року за №725/4018) за винятком питання визнання резерву сумнівних боргів. 
 
В рядку 160 "Дебіторська заборгованість з товари, роботи, послуги" станом на звітну дату 
відображено дебіторську заборгованість за чистою реалізаційною вартістю в сумі 20673тис.грн., в 
тому числі: 
- непротермінована заборгованість лізингоодержувачів (невідшкодована вартість об'єкту лізингу, яка 
підлягає погашенню менше ніж через 12 місяців після звітної дати) – 8239тис.грн.; 
- заборгованість лізингоодержувачів по лізингових платежах, по яких виставлено рахунки на оплату – 
12235тис.грн. (первісна вартість такої заборгованоств становить 12382тис.грн., резерв сумнівних 
боргів – 147тис.грн.); 
- заборгованість покупців за реалізовані основні засоби – 199тис.грн. 
З метою регламентації методологічних засад формування резерву сумнівних боргів Товариством 
затверджено Положення про формування резерву сумнівних боргів для відображення його в 
бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності, складеній за 2011 рік у відповідності до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до норм цього Положення, для 
визначення суми резерву сумнівних боргів Товариством використовується метод абсолютної суми 
сумнівної заборгованості згідно з яким величина резерву сумнівних боргів визначається на підставі 
аналізу платоспроможності окремих лізингоодержувачів. 
На думку аудиторів, сума резерву сумнівних боргів, яку визнано Товариством, не в повній мірі 
відображає реальний обсяг заборгованості, яка відповідає ознакам сумнівної. 
  
В рядку 170 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображено заборгованість 
бюджету перед Товариством по податку на додану вартість на загальну суму 11тис.грн.  
 
В рядку 180 "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" станом на звітну дату відображено 
попередню оплату за товари, роботи, послуги в сумі 496тис.грн. 
 
В рядку 190 "Дебіторська заборгованість за нарахованих доходів" відображено заборгованість за 
нарахованими відсотками за депозитними вкладами в сумі 2тис.грн.  
 
До складу "Іншої поточної дебіторської заборгованості" (рядок 210 Балансу) в сумі 1740тис.грн. 
Товариством включено заборгованість лізингоодержувачів за пенею, яку нарахованою за неналежне 
виконання ними умов договорів лізингу. 
 
3.6. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
В рядку 230 Балансу відображено залишок грошових коштів на банківських рахунках в національній 
валюті в сумі 1576тис.грн., в тому числі залишок грошових коштів на поточних рахунках становив 
261тис.грн., а залишок грошових коштів на депозитних рахунках – 1315тис.грн. Всі депозитні угоди 
укладено на термін, що не перевищує 3 місяців.  
 
3.7. Витрати майбутніх періодів 
 
В складі "Витрат майбутніх періодів" (рядок 270 Балансу) станом на звітну дату Товариством 
відображено передоплату періодичних видань в сумі 1тис.грн. 
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4. Класифікація та оцінка зобов'язань 
  
4.1. Забезпечення наступних витрат і платежів 
 
В рядку 400 Балансу станом на звітну дату Товариством відображено забезпечення з виплат 
персоналу в сумі 154тис.грн. Положенням про облікову політику Товариства передбачено 
формування таких забезпечень якщо станом на звітну дату у працівників є невикористані відпустки.  
 
4.2. Довгострокові зобов'язання 
 
В рядку 440 Балансу станом на звітну дату відображаються довгострокові зобов'язання Товариства 
перед банками за отриманими кредитами в сумі 2545тис.грн., яка підлягає погашенню більше ніж 
через 12 місяців після звітної дати. Кредитні ресурси залучаються Товариством для фінансування 
придбання об'єктів з метою подальшої їх передачі як у фінансовий так і в оперативний лізинг. 
  
В складі "Інших довгострокових фінансових зобов'язань" (рядок 450 Балансу) станом на звітну дату 
Товариством відображено зобов'язання на загальну суму 4673тис.грн., в тому числі: 
- довгострокові зобов'язання за емітованими облігаціями серії В – 4587тис.грн.; 
- довгострокові зобов'язання по договорах фінансового лізингу – 86тис.грн. 
Облігації серії В емітовано з метою залучення ресурсів для фінансування договорів лізингу. 
Протягом 2011 року Товариство в повній мірі та своєчасно виконувала свої зобов'язання за 
борговими цінними паперами. 
Об'єкти, які отримано Товариством по договорах фінансового лізингу, передано в сублізинг. 
 
В рядку 460 Балансу відображено відстрочені податкові зобов'язання в сумі 346тис.грн., що є сумою 
відстроченого податку на прибуток, який буде реалізовано в наступних періодах внаслідок 
тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки активів та зобов'язань Товариства. 
Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань відповідає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 28 грудня 2000 року №353. 
 
4.3. Поточні зобов'язання 
 
В складі "Поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510 Балансу) станом 
на звітну дату Товариством відображено зобов'язання на загальну суму 6757тис.грн., в тому числі: 
- поточна частина зобов'язань за  довгостроковими кредитами – 5252тис.грн.; 
- поточна частина зобов'язань за  емітованими облігаціями – 1248тис.грн.; 
- поточна частина зобов'язань за довгостроковими договорами фінансового лізингу – 257тис.грн. 
 
Станом на звітну дату в рядку 530 Балансу Товариством відображено кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги в сумі 94тис.грн. 
 
В рядку 540 Балансу "Поточні зобов'язання з одержаних авансів" Товариством відображено 
зобов'язання в сумі 396тис.грн. за одержаними авансами по договорах фінансового лізингу.  
 
В рядку 550 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображено зобов'язання 
Товариства перед бюджетом з розрахунків по податку на прибуток підприємств в сумі 68тис.грн. 
 
До складу "Інших поточних зобов'язань" (рядок 610 Балансу) в сумі 347тис.грн. Товариством 
включено сальдо по рахунку 644 "Податковий кредит з податку на додану вартість" в сумі 79тис.грн., 
зобов'язання по пені, яку нараховано за несвоєчасне погашення банківських кредитів в сумі 3тис.грн. 
та зобов'язання по нарахованих відсотках в сумі 265тис.грн., в тому числі: 
- зобов'язання по нарахованих відсотках за кредитними договорами - 145тис.грн.; 
- зобов'язання по нарахованих відсотках за емітованими облігаціями серії В – 118тис.грн.; 
- зобов'язання по нарахованих відсотках за договорами фінансового лізингу – 2тис.грн. 
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В 2011 році Товариство здійснило виплату відсоткового доходу за облігаціями серії В в обсягах та в 
терміни відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства. Станом на 31.12.2011 року 
протермінованої заборгованості по виплаті відсоткового доходу за облігаціями Товариство не має. 
 
5. Класифікація та оцінка власного капіталу 
 
Відповідно до Статуту Товариства, станом на 31.12.2011 року статутний капітал становить 
10000000,00грн. Засновники Товариства визначили наступний розподіл часток в статутному капіталі: 
- акціонерному товариству Universal Capital AG належить на праві власності частка в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 5000000,00грн., що становить 50% статутного капіталу; 
- компанії Емерджинг маркет партнерс лтд. (Emerging Market Partners Ltd.) належить на праві 
власності частка в статутному капіталі Товариства в розмірі 5000000,00грн., що становить 50% 
статутного капіталу. 
 
Частка в розмірі 1% в статутному капіталі Товариства дає власнику такої частки 1 голос під час 
участі в Загальних зборах учасників. 
  
Розмір статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах, відповідає даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства. 
 
За період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року зміни до Статуту Товариства не вносилися. 
 
Станом на звітну дату, статутний капітал оплачений учасниками повністю. 
 
В рядку 350 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображено нерозподілений прибуток 
в сумі 5328тис.грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства. 
  
6. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
 
Станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів Товариства (15328тис.грн.) перевищує розмір 
статутного капіталу (10000тис.грн.), що відповідає вимогам чинного законодавства України (статті 
144 Цивільного кодексу України). 
 
7. Реальність та точність фінансових результатів, відображених у фінансовій звітності 
 
7.1. Визнання та облік доходів 
 
Визнання та облік доходів, здійснюється Товариством відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 
листопада 1999 року №290 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за 
№860/4153) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28.07.2000 року №181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 10.08.2000 року за №487/4708), з врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 року 
за №391/3684), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 21.06.1999 року за №397/3690) та наступного. 
 
В складі "Доходу (виручки) від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг)" за 2011 рік в сумі 
21034тис.грн. (рядок 010 Звіту про фінансові результати) Товариством відображено: 
- дохід, який визнається при передачі об'єктів у фінансовий лізинг – 11119тис.грн. (в т.ч. ПДВ – 
1227тис.грн.); 
- дохід від реалізації вилучених об'єктів лізингу – 5983тис.грн. (в т.ч. ПДВ – 1000тис.грн.); 
- дохід від надання об'єктів в оперативний лізинг – 951тис.грн. (в т.ч. ПДВ – 159тис.грн.); 
- комісійна винагорода лізингодавця по договорах фінансового лізингу – 2981тис.грн.; 
 
Всі зазначені вище доходи, отримані за договорами фінансового та оперативного лізингу, Товариство 
визнає в складі "Доходу (виручки) від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг)", оскільки 
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лізингова діяльність (в тому числі надання послуг з фінансового та оперативного лізингу) є метою 
створення (предметом основної діяльності) Товариства. 
 
В складі "Інших операційних доходів" за 2011 рік в сумі 3029тис.грн. (рядок 060 Звіту про фінансові 
результати) Товариством відображено: 
- дохід у вигляді компенсації лізингодавцю в складі лізингових платежів відсоткових витрат по 
кредитах  – 1412тис.грн.; 
- дохід у вигляді компенсації лізингодавцю в складі лізингових платежів інших витрат (послуги 
страхування, послуги нотаріуса та інше) – 272тис.грн.; 
- дохід у вигляді компенсації лізингодавцю, в складі лізингових платежів по договорах сублізингу,  
комісії по договорах фінансового лізингу, в яких Товариство виступає лізингоодержувачем – 
205тис.грн.; 
- пеня, яку нараховано за невиконання лізингоодержувачами умов договорів лізингу – 844тис.грн.; 
- дохід у вигляді страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку – 284тис.грн.;  
- відсотки на залишок грошових коштів на поточних банківських рахунках – 11тис.грн.; 
- інші доходи – 1тис.грн. 
 
В рядку 120 "Інші фінансові доходи" Товариством відображено відсоткові доходи по депозитних 
договорах в сумі 140тис.грн. 
 
7.2. Визнання та облік витрат і фінансових результатів 
 
Визнання та облік витрат відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 року за №27/4248) та Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 28.07.2000 року №181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 року за 
№487/4708), з врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року 
№87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 року за №391/3684), Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21.06.1999 року за №397/3690), та наступного. 
 
Витрати визнаються та відображаються в бухгалтерському обліку Товариства одночасно із 
зменшенням доходів або збільшенням зобов'язань. Для обліку витрат Товариство використовує 
рахунки 9 класу "Витрати діяльності". 
 
В складі "Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" за 2011 рік в сумі 
13555тис.грн. (рядок 040 Звіту про фінансові результати) Товариством відображено: 
- собівартість об'єктів, які передано у фінансовий лізинг – 9612тис.грн.; 
- собівартість реалізації вилучених об'єктів лізингу – 3220тис.грн.; 
- амортизація основних засобів, які передано в оперативний лізинг – 723тис.грн. 
 
Всі зазначені вище витрати, понесені у зв'язку з виконанням договорів фінансового та оперативного 
лізингу, Товариство визнає в складі "Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)", 
оскільки лізингова діяльність (в тому числі надання послуг з фінансового та оперативного лізингу) є 
метою створення (предметом основної діяльності) Товариства. 
 
Адміністративні витрати (рядок 070 Звіту про фінансові результати) та витрати на збут (рядок 080 
Звіту про фінансові результати) Товариства за 2011 рік становили 1853тис.грн. та 302тис.грн. 
відповідно. В складі адміністративних витрат найбільшу питому вагу займають витрати, які пов'язані 
з оплатою праці (999тис.грн.) та послуги сторонніх організацій, такі як оренда приміщення, 
інформаційно-консультаційні та інші професійні послуги (608тис.грн.). В складі витрат на збут 
найбільшу частку займають витрати, пов'язані з оплатою праці (135тис.грн.) та послуги сторонніх 
організацій, такі як витрати на страхування об'єктів лізингу, які не компенсуються лізингодавцю в 
складі лізингового платежу, витрати на передпродажну підготовку об’єктів лізингу та інші 
(160тис.грн.).  
 



11 
                                                                                                                             

В складі "Інших операційних витрат" за 2011 рік в сумі 2269тис.грн. (рядок 090 Звіту про фінансові 
результати) Товариством відображено: 
- відсоткові витрати по кредитах, які відшкодовуються лізингодавцю в складі лізингових платежів  – 
1412тис.грн.; 
- інших витрат (послуги страхування, послуги нотаріуса та інше), які відшкодовуються лізингодавцю 
в складі лізингових платежів – 272тис.грн.; 
- комісії по договорах фінансового лізингу, в яких Товариство виступає лізингоодержувачем, які 
відшкодовуються лізингодавцю в складі лізингових платежів по договорах сублізингу – 205тис.грн.; 
- визнані штрафи, пені, неустойки – 180тис.грн.; 
- витрати, пов'язані з визнанням резерву сумнівних боргів – 147тис.грн.; 
- інші витрати – 53тис.грн. 
 
В складі "Фінансових витрат" за 2011 рік в сумі 1993тис.грн. (рядок 140 Звіту про фінансові 
результати) Товариством відображено: 
- відсоткові витрати по облігаціях – 1166тис.грн.; 
- відсоткові витрати по кредитах – 824тис.грн.; 
- інші фінансові витрати – 3тис.грн.  
 
В рядку 180 Звіту про фінансові результати Товариством відображено витрати з податку на прибуток 
в сумі 428тис.грн., в тому числі витрати з поточного податку на прибуток становили 344тис.грн. та 
витрати, які пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів/зобов'язань – 84тис.грн.  
 
8. Відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та відповідність 
даних окремих форм фінансової звітності один одному 
 
З врахуванням наведеного вище, дані фінансової звітності Товариства, в цілому, відповідають даним 
бухгалтерського обліку. Показники фінансової звітності за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 
року відповідають один одному. 
 
9. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до НКЦПФР разом із 
фінансовою звітністю 
 
На дату надання аудиторського висновку стосовно фінансової звітності Товариства за рік, що 
закінчився 31.12.2011р. нам було представлено пакет додаткової інформації, яка розкривається 
Товариством та подається до НКЦПФР. 
Нами здійснено звіряння показників, що зазначені у пакеті додаткової інформації для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, із фінансовою звітністю за 2011 рік. 
Аудиторами не було встановлено невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту 
та додатковою інформацією для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. 
 
10. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
 
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", значний  правочин  - правочин (крім 
правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо 
ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 і більше відсотків 
вартості  активів  товариства,  за даними останньої річної фінансової звітності.  
Протягом 2011 року Товариством не приймалися рішення і не здійснювалися значні правочини у 
розумінні Закону України "Про акціонерні товариства". 
 
11. Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
 
Інформація про стан корпоративного управління відсутня, оскільки Компанія за своєю органiзацiйно-
правовою формою є Товариством з обмеженою відповідальністю. 
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12. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства 
 
Під шахрайством для цілей МСА 240 "Відповідальність аудитора по розгляду шахрайства і помилок в 
ході аудиту фінансової звітності" і MCA 240А "Шахрайство і помилки" розуміються умисні дії, 
здійснені однією особою або групою осіб керівного складу, співробітниками економічного суб'єкта, а 
також третіми особами, які спричинили за собою спотворене представлення результативних 
показників в бухгалтерській (фінансовою) звітності. 
Аудит включав виконання  процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно 
сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. В процесі планування і проведення 
аудиторських процедур, а також при оцінці їх результатів нами враховано ризик істотних спотворень 
бухгалтерської (фінансовою) звітності, який може виникнути як в результаті шахрайства, так і в 
результаті помилок. Отже, вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку 
ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час 
оцінки цих ризиків ми розглядали заходи внутрішнього контролю Товариства щодо підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають 
обставинам. 
Нами було здійснено запити керівництву Товариства стосовно того, що фінансові звіти ТзОВ 
"Лізингова компанія "Універсальна" можуть містити суттєві викривлення внаслідок шахрайства. 
Зокрема, нами досліджувалися процеси, які використовуються управлінським персоналом для 
ідентифікації та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, включаючи 
конкретні ідентифіковані ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах операцій 
чи розкриттях, для яких може існувати ризик шахрайства. Окрім цього, нами вивчалася прийнятий 
Товариством порядок інформування управлінським персоналом найвищого керівництва Товариства 
щодо процесів ідентифікації та реагування на ризики шахрайства, а також щодо порядку 
інформування управлінським персоналом працівників підприємства про свої погляди на практику 
ведення бізнесу та етичну поведінку. 
Нас було проінформовано, що протягом аудитованого періоду, після дати фінансової звітності, а 
також від моменту створення Компанії та початку звітного періоду випадків судового обвинувачення 
в шахрайстві та або внутрішніх розслідувань випадків шахрайства не було. Керівництво оцінює ризик 
того, що фінансова звітність може бути суттєво викривлена через шахрайство як мінімальний. 
Також нами встановлено, що керівництвом Компанії проводиться робота по вдосконаленню системи 
внутрішнього контролю через запровадження принципів формалізації (документування) всіх 
виробничих та управлінських процесів, включаючи інформаційні потоки, чіткого розподілу 
обов’язків та посадових інструкцій персоналу, запровадження технічних (електронних) засобів 
контролю, проведення інвентаризацій та звірок розрахунків. 
При ідентифікації ризику шахрайства нами було здійснено пошук незвичайних операцій, 
проаналізовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрішнім, так і зовнішнім 
середовищем, враховано складність в отриманні достатніх і доречних аудиторських доказів тощо. 
Таким чином, в результаті проведених аудиторських процедур, вважаємо, що ризик суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства є мінімальним. 
 
13. Інформація про фінансовий стан Товариства 
 
Показники фінансового стану Товариства, розраховані на підставі показників фінансової звітності за 
рік, що закінчився 31.12.2011 року, свідчать про його стабільність та ймовірність подальшого 
існування як суб'єкта підприємницької діяльності. 
 
До цієї інформації додається Довідка про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Лізингова компанія "Універсальна" станом на 31.12.2011 року. 
 
 
Директор  
ТОВ "Аудиторська компанія "ДК–Захід" 
Роман Білик 
(сертифікат серії “А” №004124 
видано за рішенням АПУ 
від 28 січня 2000 року №86) 
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Додаток №1 
до аудиторського висновку 

про достовірність фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31.12.2011 року 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Лізингова компанія "Універсальна" 

від 20 квітня 2012 року 
Довідка про фінансовий стан товариства 

№ 
з/п Показники 

Формула розрахунку показника 
фінансового стану акціонерного 

товариства та підприємства-
емітента 

Станом на 
31.12.2010р. 

Станом на 
31.12.2011р. 

1 АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ 
1.1 Коефіцієнт зносу основних 

засобів 
Ф.1  ряд.032:Ф.1  ряд.031 0,506 0,588 

2 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТОВАРИСТВА 
2.1 Коефіцієнт покриття Ф.1  ряд.260:Ф.1  ряд.620 2,044 3,248 
2.2 Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
(Ф.1  ряд.260 - Ф.1  ряд.100 - Ф.1  ряд.120 - 
Ф.1  ряд.130 - Ф.1  ряд.140):Ф.1  ряд.620 

1,991 3,197 

2.3 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

(Ф.1  ряд.220 + Ф.1  ряд.230 + Ф.1  ряд.240):Ф.1  
ряд.620 

0,049 0,206 

2.4 Чистий оборотний капітал Ф.1  ряд.260 - Ф.1  ряд.620 12 874 17 223 

3 АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ) ТОВАРИСТВА 
3.1 Коефіцієнт 

платоспроможності 

 

Ф.1  ряд.380:Ф.1  ряд.640 0,358 0,499 

3.2 Коефіцієнт фінансування (Ф.1  ряд.430 + Ф.1  ряд.480 + Ф.1  ряд.620 + Ф.1  
ряд.630):Ф.1  ряд.380 

1,784 1,003 

3.3 Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними 
засобами 

(Ф.1  ряд.260 - Ф.1  ряд.620):Ф.1  ряд.620 1,044 2,248 

3.4 Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

(Ф.1  ряд.260 - Ф.1  ряд.620):Ф.1  ряд.380 0,925 1,124 

4 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОВАРИСТВА 
4.1 Коефіцієнт оборотності 

активів 
Ф.2 ряд.035: ((Ф.1  ряд.280 (гр.3) + Ф.1  
ряд.280(гр.4):2) 

0,214 0,536 

4.2 Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості 

Ф.2 ряд.035: ((Ф.1 (е(ряд.520/ряд.600(гр.3)+ 
е(ряд.520/ряд.600(гр.4):2) 

17,846 31,986 

4.3 Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 

Ф.2 ряд.035: ((Ф.1 (е(ряд.150/ряд.210(гр.3)+ 
е(ряд.150/ряд.210(гр.4):2) 

0,412 0,796 

4.4 Коефіцієнт оборотності 
матеріальних запасів 

Ф.2 ряд.040: ((Ф.1 (е(ряд.100/ряд.140(гр.3)+ 
е(ряд.100/ряд.140(гр.4):2) 

5,347 26,295 

4.5 Коефіцієнт оборотності 
основних засобів 

 

Ф.2 ряд.035: ((Ф.1  ряд.031(гр.3) + 
Ф.1 ряд.031(гр.4):2) 

0,977 3,105 

4.6 Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

Ф.2 ряд.035: ((Ф.1  ряд.380(гр.3) + Ф.1  ряд.380(гр.4):2) 0,683 1,276 

5 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
5.1 Коефіцієнт рентабельності 

активів 
Ф.2 ряд.220 або ряд.225: (Ф.1  
ряд.280(гр.3) + Ф.1  ряд.280(гр.4):2) 

0,030 0,041 

5.2 Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу 

Ф.2 ряд.220 або ряд.225: (Ф.1  
ряд.380(гр.3) + Ф.1  ряд.380(гр.4):2) 

0,095 0,097 

5.3 Коефіцієнт рентабельності 
діяльності 

Ф.2 ряд.220 або ряд.225:ф.2 ряд.035 0,139 0,076 

 
 
Директор  
ТОВ "Аудиторська компанія "ДК–Захід" 
Роман Білик 
(сертифікат серії “А” №004124 
видано за рішенням АПУ 
від 28 січня 2000 року №86) 
 


