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Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Іншим користувачам фінансової звітності 

 

 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» (код ЄДРПОУ 

33951781; юридична адреса: Україна, 79013, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 32 А), (далі – 

Товариство) станом на 31 грудня 2020р., що складається з Балансу (Звіту про фінансовий 

стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової 

звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для 

думки із застереженням», фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА», відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020р., 

його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням 

За оцінками аудиту сума резерву під збитки для дебіторської заборгованості 

Товариства станом на 31 грудня 2020р. повинна була б становити не менше ніж 3 188,5 тис. 

грн. За оцінками Товариства сума резерву становить 1 250,6 тис. грн. 
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Якби Товариство визнало збитки від зменшення корисності дебіторської 

заборгованості станом на 31 грудня 2020р., то його прибуток був би меншим на 1 937,9 тис. 

грн. та відповідно зменшився б розмір дебіторської заборгованості у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан).  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до 

Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані 

нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. 

Пояснювальний параграф 

Не вносячи застережень до нашого Звіту, ми звертаємо увагу на: 

Безперервність діяльності  

Безперервність діяльності є принципом постійно діючого підприємства, яке будує свою 

облікову політику, виходячи з припущення, що воно не має наміру ліквідуватися в 

найближчому майбутньому. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про 

безперервність. 

Управлінський персонал Товариства не планує вживати будь-яких заходів щодо 

ліквідації чи припинення діяльності Товариства. Станом на 31.12.2020р. Товариством не 

сформовано чіткий план щодо забезпечення безперервної діяльності і дії на випадок кризової 

ситуації. 

Проте, оскільки Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної 

та політичної кризи, тому діяльність Товариства супроводжується різного роду ризиками. 

Аудит не має змоги передбачити та достовірно оцінити масштаби ризиків та їх вплив на 

результати діяльності Товариства в майбутньому.  

Крім того, існує майбутня невизначеність, пов’язана із запровадженням урядом 

України та у світі обмежень, встановлених на час карантину у зв'язку зі спалахом пандемії 

COVID-19 у світі. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця 

фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 

зможуть бути оцінені. 

Висловлюючи нашу думку, ми не враховували ці питання. Наша думка не містить 

застережень щодо цих питань. 

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання  фінансової  звітності, що  не  містить  суттєвих викривлень внаслідок  шахрайства 
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або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським 

персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 

Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми 

повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми 

також   надаємо   тим,   кого   наділено   найвищими   повноваженнями,   твердження,  що  ми 
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fcroro ga po3AiroM I 1095 28 697 2L 007

II. O6oporai amnen
3amu 00 52 l 6
Bnpo6mi rmacr 0 l 52 l 6
FlegmeDuene strpo6rtrfl$Eo 02
foroaa mo;wit 03
Toaaou 04
Iloroqi 6iororiwi amr l 0

{euosro nepecrpulraro l5
Berced o4epxmi 20
qe6iropcbKa 3a6oprormicn :a npo.qn4iro, roaapr4 po6om, nocn;m 25 32 052 29 254

,(e6iropcrre sa6oproamico sa pospuymruu:
I  130

| 727 998

3 6F,4KtroM J ) 57 L1

y roMy wctri 3 troAarKy ua npn6yrox 36

[e6iropcrra sa6oprormicu :a po:puyruu s uapuonm 4oxogir 40 22 22

{e6iropcrra sa6oproamico :a pospulmuu is augpimix pospuymir r45
Irua norowa ae6iropcbKa 3a6oproBmcm 55 992 990

florowi dirocogi ircecrroii 160

fpoui ra ik ereiauero l o ) 4 788 3 391
foriaro 166

Pu)rus6ffi 4 788 3 391

Brrpam uafi 6yrnix nepiodr 70 6

9acrc uepecrpuoBrc y crpdoBn p$epBd 80

y rouy wcni a: pesepBu Aorocrpo(oBu 3o6oD'rffi 8 l

p*epBffi 3ollmB aoo pffepBro Hue)M BruaT 82
p*epBffi H*aPootreffi [Pemff 83

]McTpdoBnpe3epBd 84

Imio6opomima 90
Vcroro ca pocainou II 195 39 690 34 6E8

III. Heo6oporui amnau, ynpuuyaani ,qnq npoAaxy, Ta rpynn an6ym 1200

Buauc r300 68 387 !! ov5



flacEs
Kol

pqaKa
Ha noqarox

3BITHO|O neploAy
Ha riseqr ggiruoro

neproAy

4

I. Blacxrfi ranira.n

3apeecrpoaanufi (uaftorufi ) xaniran 1400 10 000 10 000
)uecxu go uesapeecrpoBaHoro craryrHoro ranirarry 1401

Caniraa y 4ooqinxax 1405 t49 158

IoAarroeufi xauiral t 4 l 0

luicifisufi aoxiA t4tl

laKorrIlqeHr KypcoBl pl3Hr.rqr t412

legeogsufi xaniran 1 4 1 5

:Iepo3uoAinexr,rfi upn6yrox (uenoxpurnft s6lrror) t420 4172 5828

{eouaqeuufi xaniranr t425

luryleHl,Ifi raniran 1430

Hrnl pe3epBu 1435

9caoro ga pogai.nou I 149s t4 321 ls 986

II. .{oerocrporoei go6oB'sgasss i :a6egneqeuus

Si4crpoueni uoga, Kosi go6os'rgaHHt I 500
.Ienciini so6og'rsaHst )u f

[oarourporoei rpernrlr 6anxie 5 1 0 17 446 13 071

.HIIII JIOBTOCTPOKOBI 3OOOB'3AHI{' ) 1 ) 10 s92 6 393

llogrocrporosi ga6e3neqeqHt 520

{orrocrporoni sa6esneuennx nurpar nepcoHaly 521

linsone tfiuaucpauur 525

iaaroaifina aonouora 526

Jrpaxori pesepuu 530

lT olry uucli: pe3epB roBrocrpoxognx go6og'sgasl ) J  I

resepo s6urxin a6o p$epB HaJrexHr{x BrrrrJrar 532

resepe nesapo6leuux npeuifi ) J J

rHrnl crpaxoBl pe3epBr.r 534

lnnecrnqifi ni xourparru ) J )

llplraorufi Qong 540

Pesepn na nuuary Axex-nory <A <

Vcroro ga pogai,'roru II 1595 28 038 t9 464

III. IloroqHi 3o6oBrfl3aHHs i la6erneqennq

l 600Koporxocrporooi rpe4urr,r 6aurir

Bexcerd sr,rAaui 1605
floro.rua rpe,quropcrxa ea6oprorauicrp aa:

aoBrocrpoKoBnMr.r go6og'.f, gaHHrMla 1 6 1 0 24 237 t9 ts9
roaapu, po6oru, nocrryrlr 6t5 140 40

pospaxyrravu s 6roAxEroM 620 o 1 72

y rouy .rracni s nogarry ua npr6yrox 621 6 1 72

po3paxyHr(aMr.{ 31 crpax}tsaHHt oz)

po3paxyHKaMr,r 3 ollnarll nparlr 630

florouna rpegu:ropcbKa 3a6oproBauicrr sa ogepxauuMr{ aBaHcaM}r 63s 9t5 407

florovna rpegr,rropcrxa ea6opronanicrr sa pospaxyn(aMr4 3 )^{acHr4KaMr,r 640

Ioro.cra xpeguropcrra sa6oprorauicrr is eryrpiruuix pospaxyrxin 645

flmo'rna xpegrriopcbKa 3a6oprcBauicrr sa crpaxororo gixarnicro 650

IloroqHi sa6esneqeHHt 660 220 275

Aoxoau vafi 6)rsix nepioaie 1665

Biacrpo.reHi xor',ricifi ni AoxoAn ni4 nepecrpaxooltrie 1670

IHmi noro.{ni so6os'sgaHHt 1690 455 292

Vcroro ra posaiJroM III t69s 26 028 20 245

IV. 3o6on'ssansr, non'a3axi 3 neo6oporntrM[ aKrrlBaMH,

yrp[MyBasfiMtr aJrr rrpoaar(y, Ta rpyrraMtr rndyrrr
1700

V. rlucra rapricrr arrRaia ne4epxarnoro rrexciinoro QoHAy 1800

Da:ranc 1900 683t7 55 69s

-4:\ I

Kepienux Auytppien A C

Cariqeea A A

MemsurB O

6

fororuufi 6yxrarrep

Ayaurop TsOB A(D "
Peecrpi ayguropir ra
girruHocri 100324)



Aolarox Ne 2 ao 3niry Hesareruoro ayamopa nloao ayar.rry

Qinanconoi srituocri TOBAPI,ICTBA 3 OEMDIGHOIO
BIANOBIIAJIbHICTIO *JII3IdHTOBA KOMIIAHUI
'yHIBEPCAJIbI{A" cranou na 3 1 12 2020o

[ata (piK, MicrqL, qucro

3aeplloy

202i l  01 1 01

3395 178 Illfunpr.rervrmao TOB "JII3I4H|OBAKOMIIAHUI"yHIBEPCAJIbIIA"

(uafiueuyearuu)

3nir npo Qinanconi pe3yJrbrarrr (3nir npo cyKynHnft AoxrA)
sa 2020 pin

@oprraa N 2 Koa ea AKYA | 1801003 I

I. OIHAHCOBI PE3YJIbTATI4

Crarrq
Koa

psAKa
3a snirgnfi

nepioA

3a ana;roriqxufi
nepio,q

flollepeAHboro poKy

2 J 4
9ucrrafi aoxia eir pea.nisaqii npoArruii (roeapie, po6i'r, nocnl,r) 2000 59 104 79 856
Vucmi saoo6neui cmoaxoei noeuii 20 10
qpeMn ntonucaHt, 6alo6a cyMa 201 I
\peMtL nepeoaHt y nepecmparygaHHt 2012
]JvfiHA pe3epw He3apooJteHw npeMtu, aaroga cyJva 2013
TttttHa qacmKu nepecmpaxoaux6 y pesepei uesapo6neuu)c npeniit 2014
Co6iaapricrr peanisoaanoi upo.qyKrlii (rorapia, po6ir, nocnyr) 2050 (45 1 80) (66270)
Vucmi noneceui s6umrcu 3a cmDaioquMu quruamalvru 2070
Balonufi:

nou6l'rox 2090 13 924 13  586
s6firor 2095

Ioxid (eumpamu) eid srrtiuu y pesepeax doezocmpoKoaux so6oe'tsaua 2 105
Ioxid bumpamd eid suiuu iuwux cmpaxoeux oeseoeie 2110
3MIHA THWUX CW0CAO6UX p8epArc, 64L06A CyJilA 2 I I ]
guiua qacrnxu neDectnDaxogurcie e iuww cmpaxoqux pegepgar 2l  l2
Iunri ouepaqifi ni goxogra 2120 52 r09

v moMy rrucni: doxid eid slvtiuu Bapmocmt aKmuat6, flKt oqtHtorcmbcn sa cnpaeednueoa eapmicmn 2I2l

doxid eid nepeicnozo eusHaHHfl 6ionoziqnux axmueie i cinuctxozocnodapcuxoi npodyx4il 2 122

doxid eid guKoDucmaHHn xoutmia. eueinaueuux eid onodamt<veauua 2123
AArr.ris i c"rparunni eutp aru 2130 (2 20r) (2 179\
3uroarlr na g6vr 2t50 (r 2r9) (r  643)
lnuri onepauifi ni sr,rrparr,l 2180 (228\ (eze)
v moMy uucni: eumpamu eid suiuu aapmocmi arcmueie, nrci o4iurcnmacn sa cnpaeednueorc
gaomicmto 2  1 8 1

?umpamu eid nepeicuozo Bu3HaHHn 6ioaozi'auw( axmueie i cinucuxozocnodapcurcot npodyrcqit 2182

iDinancosr,rft p$ynbrar ai4 onepaqift xoi Aisnbuocri:
nou6wor 2190 10328 8944
s6urox 2t95

loxia sin \Aracri B Kanirani 2200
Inuri rbinagcoei AoxoAr.r 2220 f J U 529
Inuri.{oxoaz , 2240
v moMv uucil: doxid eid 6nazodiituoi donouozu 224 I
Oinancoei Blrrparl4 22s0 (8834) (8454)

Brparr sin y.raffi e Karirani 2255
Inuri srrroafir 2270
Upu6ymox (s6umox) eid erutuey iuQnn4ii ua uouemapui cmammi 227 5
(DiHancos[ft pe3ynbrar Ao onoAarKyBaHnfl :

nou6wor 2290 2024 1019
g6urox 2295 (

Bumaru (.uoxia) 3 no.rrarKv ua npubvror 2300 (368) (1 87)

llpr.r6yror (g6uror) giA npuuunenoi Aiqnruocri uicrx ouogatnyaannn 2305
rlncrnfi QiuaHconufi pesyJrbrar:

npu6worc 2350 1656 832
g6raror 2355



rr. cvKvmil[ft.uoxu

Crarrq
KoA

prAKa
3a ssirHufi

rreploA

3a ananoriquraft
nepioa

flolepeAHboro poKy

I 2 J

.[ooqinxa (yuinxa) ueo6oporsrx arrrsis 2400 9 r8
I[oouiHra (yuima) ibigancoenx incrpyMenrie 2405
Haxouu.regi rcypcosi pisHr,rui 2410
r{acrra inuroro cyrynHoro AoxoAy acorlifiosau[x ra cninrnrx nignpuerr.rcra 2415
Inurufi cyrynnufi aoxtu 2445
lxrunft cyrcynnufi 4oxi4 Ao onoAarKyBaHHq 2450 9 1 8
floAaror ua npu61"ror, uos's3asufi g iguruN.r cyKyrrgrrM AoxoAoM 2455
Inrunft cyrynnufi ,uoxia nicJrq onorarKyBaHHfl 2460 9 l 8
Cyrcynuuft AoxrA (cyMa prqrcin 2350,2355 ra 2460\ 2465 1665 850

III; EIEMEHTN ONEPAIIIIfuil4X BTITPAT

Hasea crarri
KoA

pqAKa
3a seiflrrft

IIep1o.4

3a ana-nori-rHlrft
nepioa

ronepe.4HBoro poKy

I 2 J 4
Ma:repialrni 3arparu 2500 t57 130
Br.marr4 Ha olrarv rIDaIIl 2505 | 775 | 769
Bi.upaxysauHr na co[ialrni 3axo.uu 25t0 347 344
{r"roptfisattit 2515 156 167
Inrui oneoauiftni guroaru 2520 | 213 2 346
Pasopl 2550 3 648 4 756

IV. PO3PAXYHOK IIOKA3HI4KIB IIPIIEYTKOBOCTI AKUII4

Hasga ctarri
Koa

p.ffAKa

3a esirHufi
ueBioa

3a ananoriqnuft
uepioa

IIoIIepeAHLofo poKy

I 2 J 4
SepeAuropiqna xinrr<imr upocrrnx arcrl'ifi 2600
Sxopurosaga cepeAnropiqna rinrxicrr npocrr.rx a.Krlifi 2605
tlucruft upr.r6yror (e6uror) Ha oAHy npocry arqiro 2610
3ropurorauufi \uc"tuir npr.r6yror (s6firox) Ha oAHy npocty axuiro 2615

4usiaeErla na oany upocry axuiro 2650

Kepinur,rx

fonosHr,rfi 6yxrarnep

Ayaurop TsOB AO "YrpayAur
n Peecrpi ayAlrropiB ra cy6'erria

Airnrnocri 100324)

*\ '.*"*"" 
/*

S*ft#

AYAHTOPCbKA
OIPMA

3AXtA'
keErf,SlxrEt*Hrl xo!
. L30203617



,{ogarox Nr 3 4o 3airy uesarexuoro ayAfiTopa uo.qo
ayar.rry QiHaHcoBoi ssirHocri TOBAPI'ICTBA 3
OBMDIGHOIO BI,UIOBIIANbHICTIO
.Jtr3T4HTOBA KOMIIAHUI *YHIBEPCAJIbTIA"

c'tuHoll Ha 31.12.2020D.

K O N I 4
202| 01 | 01

3395r78r

lara (pir, uicxqr, qucro)

IIi4NPIACUCTNO ToB *JII3I,IHTOBA 
"9y*"If, 

"TTHIBEPCAJIbHA'' sa e,{PIIoV

3nir upo nr*.noff;;*o-trr (sa npnrvurM MeroAoM)
ra 2020 pirc

Ns3 Ko,q ga AKYA 1801004

Crarr.s
Koa

psAKa
3a gsirHuft nepio4

3a anaroriqnufi
nepio4

nonepeAHboro poKy

I 2 J 4

I. Pyx rcorurin y pe3yJrbrari onepaqifinoiqir.rrnocri
Ha,uxo.uxenHs ei.u:

3000 s\ 577 7r 592Pearisauii npoayxqii (ronapie, po6ir, uocryr)
llonepueuux noAarxie i s6opin 300s 2
y roMy qucri no.{arKy Ha.{oAaHy sapricrr 3006
I{imonoro QinancynaHnr 3010
HaAxo,qxenn.r ni4 orpr.rMaHHf cy6culiit,.qomqift 301 1
HaAxoAxenHs asaHcie si.4 norynUis i garvronHlrrin 3015 20 t4l 21 073
Ha4xo4NeuHs eiA noBepHeHH{ asaucin 3020 I 741
HaAxoAxenHs eiA eiAcorxie 3a 3€ururrrKzrMu rounie Ha
IIOTOqHI{X PAXYHKAX

302s
T2 5 1

Hagxogxeunr ni4 6opxnrExin neycroftru (rurpaQin, reui) 3035 63
HaAxoAxesHs siA onepauiftnoi opeu4u 3040
Ha,4xo4xennx ni,4 orplrMaHHr pormi, aBTopcbKr{x
BI,IHAIODON

3045

Ha,{xoAxenn.n ni4 crpaxoBr{x rpeuifi 3050

Ha4xo4xennr Sinanconux ycraHoB ni4 nonepneHHs [o3r.rK 3055

Iurui naAxoAxeHH.rr 3095
BurpaqaHHs Ha orrJrary:

3 100
Tosapis (po6ir, nocnyr) 27 576 ( 78 3ss
tlpaui 3 105 | 361 ( r 342
Bi.qpaxynanr na coqiamHi saxoAu 3 i 1 0 J t t ( 370
3o6os'qsaHr s noAamis i s6opie 3 1  1 5 926 ( 756
3o6os'.f,gaHH.fl 3 no,{arKy sa npu6}'ror 3rl6 ( 392 393
3o6os'sgaHHc 3 [oAarKy Ha Ao.uaHy eaprictr 3tt7 r54
3o6os'.flgaHHs g iHrultx noAarKie i s6opis 3 1  1 8 26 26
Burpa.raHuq Ha olJrary anancin 3r35 22 588 ( 15 997
BrEroaqann.fl Ha onnarv noBeDHeHHr asaHcis 3140
BurpaqanHs Ha olJrary qimosux sHecrie 3145
BrErpa.rann.n Ha onJrary 3o6os's3aHr 3a crpaxoBr,rMr4
KOHTpaKTaMr.r

3 150
(

Burpaqanru diHaHcosux ycraHoB Ha HaAaHHs no3r{K 3 1 5 5
Inrui eurDaqaHHt 3190 8 740 ( 9 466 )
rlncrufi pyx rcourin nig onepaqiftHoiAiqruHocri 3r95 11 935 -13 505

9



KorrrriB y pe3yJrbrari innecruqiftnoi

Qinancoeux innecruqift

Hagxo4Neuns siA orpr,rMaur{x:

HaAxoAxeHng ei.q Aepfi sarr4nis

Ha4xo4xeun.fl siA [orarrreHHfl no3r{K
Ha4xo4xennr ni4 uu6yttx 4ouipnroro ni4npueucrna ra
inuroi rocnoAapcrxoi o.4lrul,rui

Hfl HA npr.rAoaHHr:

Siuauconux iunecruqifi

Bunrarra 3a AeprlBarT{BaMr.r
Burpauanna Ha HaAaHH.f, no3uK

H_fl Ha [puAoaHHr AoqrpHboro nlAnpr.reMcTBa Ta

Isuri uareNi
rlncrnfi pyx rcomrin niA innecruqifiHoi qiqflsnocri

III. Pyx rcorurie y peyJrbrari Qinanconoiqirlrnocri
HaAxoANenn.s siA:

MAHH,'I NO3I{K 16  418 35819
Hr BlA npOAaXy qacTKLr B AorrlpHboMy

Inni na4xo4xeHH.s

Cnrary.EusiAeHAiB
Burpauaun.a Ha crJrary siAcorKis

[TparraHHr Ha cnnaTy 3aooproBarrocTl 3 QHaHcoBol

I{TpaqaHH.rr Ha npr{AoaHHf qacTKr,r B AoqlpHboMy

r,rTparlaHHf, Ha BI{nJraTr{ HeKoHTpoIIboBaHr{M qaCTKaM y

Inuri uarexi
rlncrnfi pyx norurin nia dinasconoinismnocri
rlncrufi pvx rpo[roBllx xourrin ga seirunfi
3arrEruox rourris Ha roqaroK
Bnrus gn4inz sarrotrlrx Kvocis Ha 3aJrr4rrroK xoruris
3aluruor xomris ua xiueqr pory

W

f*"*'ta;
I"d,ffi:

Kepinnnr

lonoeHr.rft 6yxranrep
Ayaurop TgOB A(D
Peecrpi ay4uropin
.uisrrnocri 100324

Any<ppien A.C.
Ca-niqesaA.A.

1 0



TOB "JII3I4H|OBA KOMNAHUI "YHIBEPCAJIbHA''

AoaaroK Ne 4 ao 3Biry ueroelcroro ay,rgrropa uoAo ay,urry Qinmcoaoi
ssiffiocri TOBAPIICTBA 3 OEME)IGHOFO BIAIOBIAAIIbHICTIO
'n3I4H|OBA KOMIIAHUI':yHIBEPCAIGHA" cmov xa
31 12 ZOZOv

.{ara (pix, Micfis, qucro)

3a CAPIIOyfligrpueucrro

Kepiatun<

forosrtrd

Ayarrop TsOB

(naforeryraro)

3rir npo BJracHr{ft KaniTar
2a2020p.

N4 Koaga

Heposuo-
ai;renuft
nplr6yror
(ueuoxprz-

rufi e6nrox)

f,fi 3arf,uroK Ea troqaror( poKy t4 321

9ncrnfi npx6yror (s6nron) sa sniruui uepio4

Iumxfi cyrynunfi go*iA ra snirnrfi nepioq

Pognoli.n npr6y"rry:

Brnrarn sracHr,rraM (A[siAenA[)

ar npu6gry go sapeecrpoBaHorc KaniTaJry

Cyvra vncT oro npu6yrry, narexua Ao 6rcaxgry sianogiAuo

Cylrra.u.rcroro npu6yrxy ua crropeunr cneqianrnrx

Cyrraa uucroro npr6yrry na r'rarepiamne saoxovenn-r

Buecru yracurrin:

Bsecru ro xanirarry

Bx.nyrennn rauira.ny:

Btl yn arqifi (vacror)

Ilepenpo,qax nurynneurx axqifi (vacron)

Any:nogamrs srurytrneruE( axqift (uacroK)

AY.IIHTOPCbKA
A.CoIPMA

[!NT XrI-
3AXr.q"

ffi
cy6'eKTiB

AO ayl0froplB ra
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Додаток № 5 до Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія 

«Універсальна» станом на 31.12.2020р. 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2020 рік 

 

1. Інформація про Товариство 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА 

КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА». 

Скорочене найменування: ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА». 

 

Місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта 

Місцезнаходження: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Єфремова, 32А 

Телефон: (032) 298 97 57 

Електронна пошта: office@unilease.com.ua 

 

Дата заснування та державної реєстрації 

Товариство 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 листопада 2005р. 

Код за ЄДРПОУ: 33951781 

Форма власності: приватна 

 

Дати внесення змін до установчих документів 

27 квітня 2012 року Виконавчим комітетом Львівської міської ради за № 14151050009009280 були 

зареєстровані Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія 

«Універсальна», які були затверджені Протоколом № 22 Загальних зборів учасників Товариства від 

26.04.2012р. 

25 червня 2012 року Виконавчим комітетом Львівської міської ради за № 14151050010009280 був 

зареєстрований Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія 

«Універсальна» (нова редакція), який був затверджений Протоколом № 23 Загальних зборів 

учасників Товариства від 11.06.2012р. 

20 червня 2019 року державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного 

департаменту Львівської міської ради зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА», номер 

запису – 14151050010009280. Нова редакція Статуту затверджена Протоколом № 43 Загальних зборів 

учасників Товариства від 10.06.2019р. 

 

Види діяльності за КВЕД-2010 

64.91 Фінансовий лізинг; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. 

 

Товариство належить до інституційного сектору економіки S.12302 Інші приватні фінансові 

посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів за КІСЕ. 

Товариство здійснює діяльність з надання предметів лізингу у фінансовий та оперативний лізинг. 

Валютою звітності є гривня. 

 

 

2. Ризики та економічні умови 

Валютний ризик 

Підприємство не залежить від валютних ризиків тому, що всі операції здійснюються в національній 

валюті. 

mailto:office@unilease.com.ua
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Кредитний ризик 

Щодо ризиків у зв’язку зі зміною відсоткових ставок за кредитами, то Товариство очікує на зниження 

відсоткових ставок у передбачуваному майбутньому. Кредитування в Україні для більшості компаній 

є дорогим. Міжнародні компанії можуть залучати кредити за низькими відсотковими ставками, а 

українські компанії змушені залучати кредити від комерційних банків в Україні за високими 

відсотковими ставками. 

Ризики ведення фінансово-господарської діяльності 
Високі податки та часта зміна законодавства та правил ведення підприємницької діяльності 

найбільше перешкоджають макроекономічній стабільності. 

Недостатня узгодженість та послідовність законодавчих і регуляторних реформ призводить до 

неоднозначності трактування податкового законодавства, тоді як саме податкове навантаження є 

серйозною перешкодою для ведення бізнесу. 

Контроль за дотриманням законодавства та забезпечення права власності в Україні є неефективним. 

Низькі темпи реформ у різних сферах, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією. Швидші реформи 

покращили б легкість ведення бізнесу в Україні, в тому числі - процеси його реєстрації та отримання 

дозвільних документів. Також реформи додали б упевненості інвесторам в безпечності інвестування в 

Україну. 

 

 

3. Принципи облікової політики 

3.1. Основа складання фінансової звітності 

Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2020 рік є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам ст. 12 Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2020 рік Товариство дотримувалося принципів 

складання фінансової звітності, викладених у концептуальній основі складання фінансової звітності 

за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні», а саме: 

 методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій 

звітності того періоду, до якого вони відносяться); 

 безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 

підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому). 

 зрозумілості; 

 доречності (суттєвості); 

 достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 

обачність, повнота); 

 зіставності; 

 можливості перевірки, тощо. 

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік була підготовлена, виходячи з припущення безперервної 

діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході звичайної 

господарської діяльності. 

 

3.2. Використання оцінок 

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, 

зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному 

до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки 

забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була 

відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного 

сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки та 

умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих 

припущень може відрізнятися від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-

умови розвиваються не так, як очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка 

впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 

дохід) і змінюються припущення. 

 

3.3. Нематеріальні активи 
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Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 38 

«Нематеріальні активи». Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх 

придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом 

протягом корисного строку їх використання. Після первісного визнання нематеріальні активи 

обліковуються у Балансі (Звіті про фінансовий стан) за собівартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і методи нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного 

використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації нематеріальних 

активів змінюється. 

 

3.4. Основні засоби 

Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації на 

дату останнього Балансу (Звіту про фінансовий стан) та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності. 

Активи, вартістю менше 20 000,00 грн., не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, 

а списуються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних 

строків корисної експлуатації: 

Група основних засобів Строк корисної експлуатації 

Будівлі і споруди 10-50 років 

Машини та обладнання 2-25 років 

Транспортні засоби 5-49 років 

 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад - поточний ремонт, 

технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна 

чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що 

очікуються від використання об’єкту основних засобів понад первісно очікувані економічні вигоди, 

такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів активом, 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об’єкта. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням при 

вибутті об’єкта основних засобів. 

 

3.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Товариство включає до складу грошових коштів та їх еквівалентів готівкові грошові кошти, залишки 

грошових коштів на поточних рахунках у банках, а також високоліквідні фінансові вкладення з 

термінами погашення до 3-х місяців, що складаються з грошових коштів на банківських рахунках. 

 

3.6. Капітал у дооцінках 

Товариство проводило дооцінку основних засобів. Дооцінка проводилось із залученням незалежного 

експерта ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». 

 

3.7. Дебіторська заборгованість 

Аванси, видані та отримані, відображаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан) окремо від 

торгової та іншої дебіторської / кредиторської заборгованості. Товариство згортає суми авансів 

отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного 

договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська 

заборгованість відображається у звітності з урахуванням резерву під збитки. Резерв під збитки по 

кожному дебітору, формується згідно затвердженого Положення про формування резерву під збитки 

для відображення його у звітності, складеній у відповідності до МСФЗ в 2020 році. Безнадійна 

дебіторська заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 

 

3.8. Запаси 

До витрат на придбання запасів Товариство відносить такі види витрат: 

 ціну придбання; 
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 витрати на транспортування; 

 суми податків, що не відшкодовуються, та інші витрати, безпосередньо пов'язані з 

придбанням запасів. 

Собівартість запасів визначається методом «перше надходження - перший відпуск» (ФІФО). 

Товариство застосовує однакові формули оцінки для всіх запасів, подібних за характером та їх 

використання. 

 

Визначення класів запасів 

Товариство розкриває окремо балансову вартість за такими класами запасів: 

 товари; 

 сировина (матеріали). 

 

3.9. Процентні кредити та позики 

Товариство залучало кредити та позики в комерційних банках за різними відсотковими ставками 

кредитування. Їх погашення відбувається у відповідності до умов кредитних договорів. 

 

3.10. Оренда 

Лізинг класифікується як фінансовий у разі, якщо термін лізингу перевищує 75% терміну корисного 

використання активу або якщо теперішня вартість мінімальних лізингових платежів перевищує 90% 

справедливої вартості активу. 

 

3.11. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю. 

 

3.12. Непередбачені активи та непередбачені зобов’язання 

Непередбачені зобов’язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, коли є вірогідність 

того, що для розрахунку за зобов’язанням необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути 

визначене з достатньою достовірністю. 

 

3.13. Забезпечення (резерв відпусток) 

Забезпечення визнаються якщо: 

 Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої події; 

 ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для 

погашення заборгованості; та 

 можна достовірно оцінити суму заборгованості. 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Забезпечення переглядаються на кожну дату Балансу (Звіту про фінансовий стан) та коригуються для 

відображення поточної найкращої оцінки. 

 

3.14. Визнання доходів та витрат 

Доходи визнаються Товариством в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні 

вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же 

принцип застосовується до витрат Товариства. Доходи і витрати відображаються у Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) в тому періоді, у якому товари, роботи (послуги) 

були фактично придбані (надані) і була завершена передача пов'язана з цими товарами (послугами) 

ризиків й економічних вигід, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів, 

робіт (послуг). 

 

3.15. Податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток у звітності Товариства являє собою суму податків на прибуток до 

сплати щодо оподаткованого прибутку. 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань за всіма тимчасовими 

різницями на дату Балансу (Звіту про фінансовий стан) між податковими базами активів і зобов’язань 

і їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх оподаткованих тимчасових різниць. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподаткованих тимчасових різниць та 

перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків тією мірою, якою є ймовірним 
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майбутній оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподатковані тимчасові 

різниці та невикористані податкові збитки. 

На кожну дату складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариство переглядає балансову 

вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає існувати ймовірність отримання 

достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалізувати частину або всю суму такого 

відстроченого податкового активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких 

очікується у періоді реалізації активу або врегулювання зобов’язання, ґрунтуючись на ставках 

податку та податкових законах, що набули чинності або були затверджені на дату Балансу (Звіту про 

фінансовий стан). 

 

 

4. Нові та переглянуті стандарти 

Товариство застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з 

клієнтами». 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» визначає принципи фінансової звітності щодо фінансових активів і 

фінансових зобов’язань, які забезпечують надання користувачам фінансової звітності доречної та 

корисної інформації, необхідної для виконання ними оцінки сум, строків і невизначеності майбутніх 

грошових потоків суб’єкта господарювання. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» передбачає детальне розкриття інформації про 

доходи, містить інструкції щодо операцій, які раніше всебічно не розглядалися, а також містить 

удосконалені інструкції щодо угод, які складаються з багатьох елементів. 

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, що містяться у 

МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», ПКТ-15 «Операційна оренда - 

заохочення» та ПКТ-27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». 

Стандарт усуває діючу подвійну модель обліку для орендарів, яка поділяє договори на угоди 

фінансового лізингу, що обліковуються поза балансом та операційної оренди, що обліковуються на 

балансі. Натомість запроваджується єдина модель балансового обліку, подібна до існуючої моделі 

обліку за договорами фінансового лізингу. 

 

 

5. Нематеріальні активи 

(тис. грн.) 

Групи 
нематері-

альних 

активів 

Код 

ряд-
ка 

Залишок на 

початок року 

Надій-
шло 

за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло 

за рік 
Нара-

хова-

но 
амор-

тиза-

ції 
за 

рік 

Втра-

ти 
від 

змен-

шення 
кори-

сності 

за 
рік 

Інші 
змі-

ни за 

рік 

Залишок 

на кінець 
року 

перві-

сна 
(перео

ці- 

нена) 
вар-

тість 

накоп
иче-на 

амо-

рти-
зація 

первіс

на 
(перео

ці- 

нена) 
вар-

тість 

нако-

пичена 
амор-

тизація 

перві-

сна 
(пере-

оці- 

нена) 
вар-

тість 

нако-

пи-

чена 
амор-

тиза-

ція 

пер-

віс-

ної 
(пер

еоці- 

нено
ї) 

варт

ості 

перві-

сна 
(пере-

оці- 

нена) 
вар-

тість 

нако-

пичена 
амор-

тизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12/ 
13 

14 15 

Права 

користу-

вання 

природ-

ними 
ресурсами 

010             

Права 

користу-
вання 

майном 

020             

Права на 

комер-
ційні 

позначе-

ння 

030             

Права на 

об'єкти 

промис-

040             
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лової 

власності 

Авторське 
право та 

суміжні з 

ним права 

050 13 13         13 13 

 060             

Інші не 

матері-

альні 
активи 

070 14 12 3     2   17 14 

Разом 080 27 25 3 0 0 0 0 2 0 0 30 27 

Гудвіл 090 - - - - - - - - - - 0 0 

 

Зменшення корисності і відновлення корисності у звітному періоді не відбувались. 

Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів 

у звітному періоді не відбувались. 

Нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, немає. 

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було. 

Нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань, протягом звітного періоду не 

було. 

Переданих у заставу нематеріальних активів немає. 

Договорів на придбання в майбутньому нематеріальних активів не укладалось. 

 

 

6. Основні засоби 

(тис. грн.) 

Групи 
основних 

засобів 

Залишок на 
початок року 

Наді

йшло 

за 
рік 

Переоцінка 

(дооцінка + , 

уцінка -) 

Вибуло 
за рік 

Нара-

хова-

но 
амор-

тиза-

ції за 
рік 

Втр
ати 

від 

зме
нше

ння 

кор
исн

ості 

Інші зміни 
за рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

первіс-

на 

(пере-
оціне-

на) 

вар-
тість 

знос 

первіс

-на 

(пере-
оціне-

на) 

вар-
тість 

знос 

пер-
віс-

на 

(пе-
рео-

ціне-

на) 
вар-

тість 

знос 

первіс

-на 

(пере-
оціне-

на) 

вар-
тість 

знос 

первіс

-на 

(пере-
оціне-

на) 

вар-
тість 

знос 

одержані 

за 

фінанси-
вою 

орендою 

передані в 

оперативну 
оренду 

пер-

віс-

на 

(пе-
ре-

оці-

не-
на) 

вар-

тіст
ь 

зн
ос 

пер-

віс-
на 

(пе-

ре-
оці-

не-

на) 
вар-

тість 

зн
ос 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні 

ділянки 
           0 0     

Інвестицій

-на 

нерухо-
мість 

           0 0     

Капітальні 

витрати на 

поліпше-
ння земель 

           0 0     

Будинки, 

споруди та 
передава-

льні 

пристрої 

148 119 142     117    290 236     

Машини та 
обладна-

ння 

159 129      15    159 144     

Транспор-
тні засоби 

242 147  11 2   20    253 169     

Інструмен-

ти, 
прилади, 

інвентар 

           0 0     
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(меблі) 

Тварини            0 0     

Багаторіч-

ні 

насадже-

ння 

           0 0     

Інші 

основні 
засоби 

           0 0     

Разом 549 395 142 11 2 0 0 152 0 0 0 702 549 0 0 0 0 

 

Основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження 

володіння, користування та розпорядження немає. 

Переданих у заставу основних засобів немає. 

Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались. 

Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає. 

Вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось. 

Основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було. 

Відбулись зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів впродовж 

звітного періоду. Розмір додаткового капіталу збільшено на 9 тис. грн. 

 

7. Запаси 

(тис. грн.) 

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 1100 4   

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
    

Вироби 

Паливо     

Тара і тарні матеріали     

Будівельні матеріали     

Запасні частини     

Матеріали сільськогосподарського призначення     

Поточні біологічні активи     

Малоцінні та швидкозношувані предмети 1100 12   

Незавершене виробництво     

Готова продукція     

Товари     

Разом 1100 16 0 0 

Запаси в заставі не перебувають. 

 

 

8. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

8.1. Склад короткострокової дебіторської заборгованості 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

За продукцію, товари, роботи, послуги, 

а саме: 
1125 33 107 30 505 

- заборгованість за лізинговими платежами  2 258 3 085 

- поточна заборгованість по невідшкодованій вартості предметів 

лізингу 

 30 849 27 418 

За розрахунками: за виданими авансами, 

а саме: 
1130 1 727 998 



19 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

- розрахунки з вітчизняними постачальниками (за предмети 

лізингу) 
 1 719 994 

- розрахунки з іншими кредиторами (за наданими послугами)  4 4 

- інші  4  

За розрахунками з бюджетом 1135 57 11 

За розрахунками з нарахованих доходів  1140 22 22 

Інша поточна дебіторська заборгованість, 

а саме: 
1155 992 990 

- розрахунки за претензіями  991 989 

- розрахунки з іншими дебіторами (в національній валюті)    

- інші  1 1 

Разом  35 884 32 526 

Резерв під збитки 1125 (1 055) (1 251) 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше, 

нетто, всього 
 34 828 31 275 

Вся короткострокова дебіторська заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Склад довгострокової дебіторської заборгованості 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

Довгострокова дебіторська заборгованість за договорами 

фінансового лізингу 
1040 28 153 20 537 

Розрахунки з іншими дебіторами  199 89 

Довгострокова заборгованість за поставками та інше, всього 1040 28 352 20 626 

До складу довгострокової дебіторської заборгованості включено заборгованість з терміном 

погашення більше 1 року. 

 

 

9. Грошові кошти та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

Каса 640   

Поточний рахунок у банку 650 4 788 3 391 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660   

Грошові кошти в дорозі 670   

Еквіваленти грошових коштів 680   

Разом 690 4 788 3 391 

Грошові кошти, використання яких обмежено відсутні. 

 

 

10. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

10.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованості 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 
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1 2 3 4 

Короткострокові кредити банків 1600   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 24 237  19 159 

За розрахунками з бюджетом 1620 61  72 

За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними 

постачальниками 
1615 140 40 

Аванси, отримані на поставки 1635 915 407 

Поточні забезпечення 1660 220 275 

Інші поточні зобов’язання 1690 455 292 

Короткострокові зобов’язання за поставками та інше, всього  26 028 20 245 

 

10.2. Структура кредиторської довгострокової заборгованості 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

Довгострокові кредити банків 1510 17 446 13 071 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 10 592 6 393 

Довгострокові зобов’язання, всього  28 038 19 464 

 

В 2018 році ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» здійснило приватний випуск 

облігацій. Загальна номінальна вартість випуску облігацій 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів 

гривень 00 копійок). Ставка відсоткового доходу - 16% річних. Серія облігацій – С. Строк обігу 

облігацій 5 років. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств, реєстраційний № 19/2/2018, видане 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Дата реєстрації 02 квітня 2018р. 

Дата видачі 04 липня 2018р. 

 

01 жовтня 2018р. ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» уклало з ТОВ «Компанія з 

управління активами «Актив», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового 

венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» та за рахунок 

коштів фонду Договір купівлі-продажу цінних паперів на викуп облігацій іменних, відсоткових, 

звичайних (незабезпечених), на загальну вартість 15 000 000,00 грн., загальною кількістю 15 000 

штук, згідно Графіку оплати за цінні папери із щоквартальним викупом: 29.10.2018р. та 26.01.2019р. 

на 785 000,00 грн., з 26.04.2019р. по 26.04.2023р. на 790 000,0 грн. Термін викупу до 26.04.2023р.; 

 

02 грудня 2019р. ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» уклало з ТОВ «Укрсервіс» 

Договір купівлі-продажу цінних паперів на викуп облігацій іменних, відсоткових, звичайних 

(незабезпечених), на загальну вартість 1 000 000,00 грн., загальною кількістю 1 000 штук, згідно 

Графіку оплати за цінні папери із щоквартальним викупом на 250 000,00 грн. Термін викупу до 

26.10.2020р. 

24 листопада 2020р. ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» уклало з ТОВ «Укрсервіс» 

Договір купівлі-продажу цінних паперів на викуп облігацій іменних, відсоткових, звичайних 

(незабезпечених), на загальну вартість 1 080 000,00 грн., загальною кількістю 1 080 штук, згідно 

Графіку оплати за цінні папери із щоквартальним викупом на 270 000,00 грн. Термін викупу до 

26.10.2021р. 

 

 

11. Дохід від реалізації 

Структура доходів: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Доходи від реалізації:    

- продукції, товарів, робіт, послуг 2000 45 938 66 889 
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- відсотки за договорами фінансового лізингу 2000 13 166 12 967 

Всього 2000 59 104 79 856 

 

 

12. Собівартість реалізації 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг 2050 45 180 66 270 

Всього 2050 45 180 66 270 

 

 

13. Адміністративні витрати 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Амортизація основних засобів  153 158 

Амортизація нематеріальних активів  2 4 

Витрати матеріалів  44 29 

Витрати на утримання основних засобів  37 32 

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги  227 216 

Послуги банків  49 30 

Послуги зв’язку  27 25 

Заробітна плата та соціальні виплати, пов’язані з з/п   1 421 1 426 

Резерви невикористаних відпусток  172 174 

Інші  витрати, в т.ч.:  2 18 

- службові відрядження  2 18 

Врегулювання спорів у судах    

Інші послуги сторонніх організацій  65 67 

Адміністративні витрати, всього 2130 2 201 2 179 

 

14. Витрати на збут 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Страхування  584 659 

Послуги сторонніх організацій  105 472 

Заробітна плата та соціальні виплати, пов’язані з з/п  482 467 

Резерви невикористаних відпусток  48 45 

Витрати на збут, всього 2150 1 219 1 643 

 

 

15. Інші операційні доходи та витрати 

15.1. Структура інших операційних доходів: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Одержані штрафи, пені, неустойки тощо  10 2 

Інше  42 107 

Інші операційні доходи, всього 2120 52 109 

 

15.2. Структура інших операційних витрат: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 
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1 2 3 4 

Неустойки, штрафи, відшкодування    

Інше, в т.ч. відрахування до резерву під збитки  228 929 

Інші операційні витрати, всього 2180 228 929 

 

 

16. Фінансові доходи 

Структура фінансових доходів: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Відсотки, інші доходи  530 529 

Фінансові доходи, всього 2220 530 529 

 

 

17. Фінансові витрати 

Структура фінансових витрат: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Відсотки по кредитах  8 834 8 454 

Фінансові витрати, всього 2250 8 834 8 454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Податок на прибуток 

Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка з податку на прибуток становила 

18%. 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток: 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
Код 

рядка 
2020р. 2019р. 

1 2 3 4 

Податок на прибуток:    

Поточні витрати з податку на прибуток  403 348 

Зміна відстроченого податку на прибуток  35 162 

Всього 2300 368 186 

 

Зміна стану активів по відстроченому податку: 

(тис. грн.) 
Найменування показника 2020р. 2019р. 

1 2 3 

Активи (зобов’язання) по відстроченому податку на дохід на початок періоду 189 28 

Активи (зобов’язання) по відстроченому податку на дохід на кінець періоду 225 189 

Зміна стану активів (зобов’язань) по відстроченому податку 36 161 

 

 

19. Звіт про рух грошових коштів 



3rir npo pyx rpouosnx ronris c$oprr,ronano npflMLrM MeroAoM
ocnosHi BrrALr BaJroBrrx rpouroBax HaAXoAx(eHr i surnar.

20. Ilon'ssani oco6n
Onepaqii 3 nos'-s3aHuMn oco6arrau y sriruouy nepioqi ei4cyrui.

rrrJr.f,xoM po3Kprrrrr in<popuaqii npo

22.lloaii nicnq Aarn Ea.nancy (3niry npo Qinanconufi cran)
flo.qii, rni norpe6yrorb KopLrD/BaHnr Qinancosoi ssirHocri un posrpurrx iHrpopnrarlii, nigcyrni.

23.IOpnauqHi ra inuri nnranns
Vxpaiucrxe 3aKoHoAaBcrBo, rqo perynroe onoAarKyBa:aus. Ta acneKrr.r sAificHeHHr onepaqifi, npoAoBxye
po3Bl{Barl,rcs sx uacriAorc nepexoAy Ao pr{HKoBoi eronouixn. llolo:renns 3aKoHoAaBrrrrx ra HopMarnBHKX
arris He 3aBlr(Apr .rirro ctfopuyrronani, a ix irrrepnperaqix 3{rnens,rrb ni4 rourra sopy uicqenrax,
perionamrux i qeurpalbHax opraHin 4epxanHoi nra4n ra isurdx yprAoBax ilrcru:ryrin. Hepi4no rorrKr{
sopy pisnnx oprauio Ha nEBHe nrdraHHr ne cuinna4arorr. KepinnnrrrBo BBrDKae, rqo 4i-rnrnicm Torapr4crBa
s4iftcr*onanocr qimou ri4nori4no Ao 3aKoHoAaBcrBa, i nci nepe46aqesi 3aKoHoAalcrnou no,4arxu 6ynu
uapaxonaui a6o curaqeni. V suna,qKax, KoJrpr floprroK HaprxyBaHHr i cynra noAarKoBrrx so6on'rsanr 6yru
HeBrBHaqeHHMr,r, HapaxyBanH.f, sAiftcHroBaJrprcq na ocnosi nafircpaqrx oqinor rcepinnuqrna.
Cy4ooi no3oBrr 4o Tonapucrsa eiA irmrnx oci6 g plr3raKaMr4 cyrreBr.rx ni4roxin ercoHouiqnnx nuria si.qcyrHi.

,{ara sarnepAxeHH.fl Sinanconoi ssirHocri 25 .02.2021p.

Kepinnur AnyQpien Apryp Ceprifionu.r

Caniureea Anacracis AHarorii'sHaloronnufi 6yxranrep

Ayaurop TgOB AO "YrpayAur
(nouep n Peecrpi ayarropin ra cy6'erris
ayArrropcbKoi 4i,uruocri 100324) "

Bunraru ynpan.irincrxouy uepcouhlry

[o ynpanniHcbKoro nepcoHarry Tonapzcrna Hilre)s4Tb A]rpeKTop.

IlorosHi Br{rr;rarr{ np aqinnmarra

Brruarn npoaignoruy ynpandncrxorvry

Bmuaru uicr.f, sariHqeHrur rpyAoBoi drnrnocri
Lmi lonrocmoroei szruraru npauisHreaM
Burg;aru uil cac sninrHeHHf,
Br.mnaru incrDyuenrauu sracHoro rani
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