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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

36303279 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 04112, мiсто, Авiаконструктора I.Сiкорського, 8 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 451 79 91 044 451 79 91 

6. Електронна поштова адреса 

kgi@credex-credit.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 71 
  

15.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.credex.com.ua 

в мережі 

Інтернет 18.03.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента 
 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки - 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" 

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

А01№647228 

3. Дата проведення державної реєстрації 

11.12.2008 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

7000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

5 

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

64.91 Фiнансовий лiзинг 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

64.92 Iншi види кредитування 

10. Органи управління підприємства 

Змiни протягом звiтного перiоду в компетенцiї органiв емiтента, їх персональному складi 

вiдповiдно до статуту та внутрiшнiх положень емiтента не вiдбувались 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

2) МФО банку 

322313 

3) поточний рахунок 

26501020042470 

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

у іноземній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

322313 



6) поточний рахунок 

26501020042470 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

факторинг 224 ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково. 

  

надання гарантiй 224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

надання поручительств 224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

надання позик 224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстровково 

  



фiнансовий лiзинг 224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв 224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

залучення фiнансових активiв юридичних осiб iз зобов'язанням 

щодо наступного їх повернення  
224ФК 26.03.2009 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД 

ЛIМIТЕД 
НЕ 254321  

1095Республiка Кiпр 

Нiкосiя Лампоусас 1 
100 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

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



Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

НС 584857 08.02.1999 Городищенський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

2 

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

ТОВ "Агенцiя по управлiнню заборгованiстю" керiвник сектору з реалiзацiї факторингових 

проектiв 

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

01.11.2012 безстроково 

9) Опис 

- 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський мiсто Київ Шовковична 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.07.2012 

Міжміський код та телефон (044)4957474 

Факс (044)4957474 

Вид діяльності здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Київський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 

17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон 044 585-42-40 

Факс - 

Вид діяльності здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi 

Опис - 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

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

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07.07.2010 39/2/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

1000 25000 
Бездокументарні 

іменні 
25000000 20 щоквартально 0 15.11.2013 

Опис - 

  

07.07.2010 38/2/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

1000 25000 
Бездокументарні 

іменні 
25000000 20 щоквартально 0 15.11.2013 

Опис - 

  

07.07.2010 37/2/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

1000 23000 
Бездокументарні 

іменні 
23000000 23 щоквартально 0 15.11.2013 

Опис - 

  



XI. Опис бізнесу 

28 квiтня 2014р. було проведено державну реєстрацiю змiни назви Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «АУЗ Факторинг» на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КРЕДЕКС», 

(надалi – Товариство) та адреси мiсцезнаходження Товариства з адреси: 04412, м. Київ, вул. 

Танкова, будинок 8, поверх 6, на адресу: 04412, м. Київ, вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 

будинок 8, поверх 6, про що в єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв внесено вiдповiднi вiдомостi.  

  

Емiтент не має дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

  

Середньорiчна чисельнiсть працiвникiв за 2014 рiк склала 2,5 штатних працiвника, з них 2 працює 

на основному мiсцi роботи i один за сумiсництвом зi ставкою 0,5 штатних одиницi 

  

Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств. 

  

Емiтент не займається спiльною дiяльнiстю з iншими органiзацiями, пiдприємствами та 

установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб Емiтент не отримував. 

  

Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом на визначений Товариством термiн 

корисного функцiонування.  

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд 

приймати за нуль, за винятком випадкiв, коли iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив 

наприкiнцi строку його корисної експлуатацiї. 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається на кiнець кожного фiнансового року, що оформлюється вiдповiдним наказом 

директора. 

Запаси згiдно з положеннями Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (МСБО) 2 

визнаються, якщо вони належать йому i: iснує велика ймовiрнiсть одержання економiчної вигоди 

вiд їхнього використання в майбутньому; та їхня вартiсть може бути вiрогiдно оцiнена. Пiдставою 

для включення (списання) матерiальних цiнностей в (з) склад (у) запасiв є передача ризикiв i вигiд, 

пов'язаних з володiнням запасами. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє 

найменування.  

Запаси вiдображаються за найменшою з величин мiж собiвартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї. 

Чиста реалiзацiйна вартiсть являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної дiяльностi за 

вирахуванням витрат з продажу. Собiвартiсть запасiв, слiд визначати за формулою - "перше 

надходження - перший видаток" (ФIФО).  

Iнвестицiї, утримуванi до погашення - являють собою непохiднi фiнансовi активи, якi мають 

фiксованi або якi можна визначити суми платежiв та фiксованi дати погашення, щодо яких 

Товариство має безсумнiвний намiр та здатнiсть утримувати до їхнього погашення. Iнвестицiї, 

утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу 

ефективної процентної ставки, за вирахуванням будь-якого знецiнення.  

  

а) обсяг основних видiв продукцiї (послуг, робiт), що виробляє (надає, здiйснює) емiтент; 



Основним видом дiяльностi ТОВ «КРЕДЕКС» з 28.04.2014 року є фiнансовий лiзинг.  

До 28.04.2014 року основним видом дiяльностi ТОВ «КРЕДЕКС» було надання факторингових 

послуг. По результатам трьох кварталiв 2014 року було надано фiнансування у розмiрi 1 546 442 

грн. (один мiльйон п’ятсот сорок шiсть тисяч чотириста сорок двi). 

 

б) ринки збуту та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент; 

Основним ринком збуту фiнансових послуг, що надаються емiтентом є фiнансовий ринок України. 

Основними споживачами послуги є фiзичнi особи – громадяни України з пiдтвердженими 

доходами та юридичнi особи. 

Розвиток лiзингу є особливо актуальним для України з огляду на такi обставини. По-перше, 

українська економiка характеризується високим ступенем зношеностi основних фондiв. При 

цьому пiдприємства змушенi фiнансувати iнвестицiї переважно iз власних коштiв, оскiльки 

кредити банкiв, кошти iнститутiв спiльного iнвестування та iншi джерела зовнiшнього 

фiнансування складають порiвняно невеликий вiдсоток вiд загального обсягу капiтальних 

вкладень в економiцi. По-друге, в країнi є недостатньо розвинутим сектор малих та середнiх 

пiдприємств, насамперед через ускладнений доступ до фiнансування. 

Активне впровадження лiзингових операцiй сприятиме оновленню основних фондiв завдяки 

збiльшенню доступу пiдприємств до зовнiшнiх джерел фiнансування iнвестицiй, i розвитку малого 

та середнього бiзнесу завдяки бiльшiй доступностi лiзингових операцiй порiвняно з iншими 

iнструментами запозичень. Окрiм того, розвиток лiзингу стимулюватиме пiдвищення 

ефективностi кредитної полiтики банкiв у результатi створення конкурентного середовища мiж 

джерелами фiнансування та розвиток органiзованого вторинного ринку багатьох видiв технiки. 

Вiдомо, що гарантiєю та запорукою успiшного розвитку будь-якої пiдприємницької дiяльностi є її 

надiйне правове забезпечення. I навпаки, правова невизначенiсть вiдносин партнерiв стає однiєю з 

причин, що стримує пiдприємницьку iнiцiативу. Лiзинговий бiзнес не є винятком. Тому важливою 

умовою розвитку лiзингових вiдносин є створення сучасного мобiльного законодавства, що 

стимулюватиме дiлову активнiсть усiх учасникiв лiзингових угод: лiзингових фiрм, банкiв, 

пiдприємств виробничої та сервiсної сфери, потенцiйних лiзингоодержувачiв. 

Загалом на ринку фiнансових послуг спостерiгаються тенденцiї збiльшення зростання обсягiв 

надання фiнансових послуг. 

За 2013 рiк спостерiгається загальне збiльшення обсягiв фiнансових послуг порiвняно з 

аналогiчним перiодом 2012 року. 

За пiдсумками трьох кварталiв 2014 року, як фiнансова послуга, лiзинг сьогоднi виступає одним iз 

факторiв зростання конкурентоспроможностi пiдприємств, покращення якостi послуг, пiдвищення 

ефективностi виробництва i як наслiдок, змiцнення позицiй на вiтчизняному та свiтовому ринках. 

Крiм того, зростанням значення ринку лiзингових послуг в Українi обумовлене тим, що лiзинг є 

альтернативою банкiвському кредитуванню та дiєвим iнструментом процесу ефективного 

оновлення основних засобiв i технологiй пiдприємств усiх напрямiв економiчної дiяльностi. 

Незважаючи на активний розвиток фiнансової системи, ринок лiзингових послуг в Українi 

перебуває на стадiї становлення, при цьому активiзацiя лiзингових операцiй iстотно впливає на 

розширення реального сектору економiки України, а тому, незважаючи на економiчну ситуацiю в 

країнi, обсяг лiзингових операцiй зберiгає загальну тенденцiю розвитку фiнансових послуг, якi 

надаються. Збiльшення обсягу та розвитку фiнансових послуг вбачається також i в iнших видах 

фiнансових послуг, зокрема, надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв, надання 

позик тощо. Фiнансовi послуги, якi надають небанкiвськi установи, є суттєвою альтернативою для 

фiзичних та юридичних осiб щодо обрання установи, яка надасть якiсну, ефективну та 

конкурентноспроможну послугу з прорахуванням якнайменших ризикiв та витрат.  

Найбiльший рiст обсягiв вiдбувся по таких видах фiнансових послуг: 

- фiнансовий лiзинг в 9,7 разiв (на 14,8 млн. грн.); 

- надання порук (поручительств) в 5,4 разiв (на 172,1 млн. грн.); 

- адмiнiстрування фiнансових активiв для придбання товарiв у групах в 2,3 рази (на 355,6 млн. 

грн.); 

- надання позик в 2,2 рази (на 1 403,3 млн. грн.); 



- надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв в 1,8 рази (на 2021,9 млн. грн.) 

в) обсяги та напрями iнвестицiйної дiяльностi емiтента; 

Iнвестицiйна дiяльнiсть емiтентом не ведеться, напрями вiдсутнi. 

г) стратегiя дослiджень та розробок; 

Основними стратегiчними прiоритетами Товариства є: 

Ефективнiсть -  

• Вдосконалення бiзнес-моделi, структури управлiння та розподiлення фiнансових ресурсiв; 

• Контроль над витратами; 

• Оптимiзацiя витрат та заходи щодо зменшення фiнансових ризикiв; 

• Оптимiзацiя структури капiталу; 

Стабiльне зростання -  

• Збiльшення вартостi компанiї; 

• Стратегiчне планування; 

• Розширення перелiку фiнансових послуг, ефективне використання залучених коштiв, зростання 

обсягiв залучених та повернутих грошових коштiв; 

• Розвиток системи управлiння ризиками; 

Прозорiсть - 

• Дотримання вимог українських та мiжнародних стандартiв; 

• Доступнiсть iнформацiї для всiх зацiкавлених сторiн; 

• Регулярне оновлення iнформацiї; 

Соцiальна вiдповiдальнiсть -  

• Внесок в соцiально-економiчний розвиток регiону, шляхом можливого створення додаткових 

робочих мiсць внаслiдок збiльшення обсягiв наданих послуг; 

Iнновацiї -  

• Розробка та впровадження новiтнiх технологiй використання фiнансових iнструментiв, тощо; 

• Монiторинг та адаптацiя найновiших свiтових та вiтчизняних технологiй в сферi фiнансових 

послуг. 

• Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. 

 

д) основнi конкуренти емiтента; 

Основними конкурентами Емiтента є банкiвськi фiнансовi установи: АКБ «Укрсоцбанк», ПАТ 

«Iндексбанк», ПАТ «Укрексiмбанк», ПАТ «Райфайзен банк Аваль». 

е) вiдомостi про участь емiтента в асоцiацiях, консорцiумах, концернах, корпорацiях, iнших 

об?єднаннях пiдприємств; 

Емiтент не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв, корпорацiй, iнших об?єднань 

пiдприємств.  

є) вiдомостi про фiлiї та представництва емiтента;  

Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. 

  

Емiтентом не здiйснювалися придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. 

  

Не вiдбувалось правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради та членами 

виконавчого органу. 

  

У Емiтента немає основних засобiв. 

  

Фiнансово-економiчнi - нестача обiгових коштiв, великi податки, дебiтори  

Соцiальнi - Низька купiвельна спроможнiсть населення 

  



У Емiтента немає штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства. 

  

Облiкова полiтика пiдприємства розроблена самостiйно(пр.№1-ОП вiд 03.01.2013р.), вiдповiдає 

вимогам законодавчих та нормативних актiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi, та на 

протязi року не змiнювалася. Активи пiдприємства роздiленi на необоротнi та оборотнi ( поточнi). 

В балансi пiдприємства вiдображенi активи, оцiнка яких може бути достовiрно визначена та 

очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, зв`язанних з їх використанням. В статтi 

“Основнi засоби” вiдображаються активи, якi вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 та обраної 

пiдприємством облiкової полiтики. Визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв вiдповiдає 

нормам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 та обраної пiдприємством облiкової 

полiтики. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдають вимогам 

П(С)БО 10 “ Дебiторська заборгованiсть ”. В облiку вiдсутня заборгованiсть з минулим термiном 

позивної давнини.Облiк, оцiнка та вiдображення в балансi поточних зобов’язань вiдповiдають 

вимогам П(С)БО 11 “Зобов`язання”, вимогам нормативних документiв по вiдображенню в балансi 

поточних зобов’язань. Облiк власного капiталу та його розкриття у звiтностi вiдповiдає 

Нацiональним П(С)БО№.2”Баланс”та № 4”Звiт про власний капiтал ”.Облiк нерозподiленого 

прибутку вiдповiдає П(С)БО№2”Баланс”:Сума чистого ” Нерозподiленого прибутку ”. 

Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи, витрати та її розкриття в 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 “Дохiд” № 16”Витрати” з дотриманням 

принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат. Дохiд на протязi звiтного перiоду 

визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язаннь , що зумовлює зростання 

власного капiталу за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Метод облiку та 

оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за справедливою вартiстю. 

  

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв становить - 16 688 527грн на кiнець 2014 року. 

Очiкуваний прибуток вiд цих договорiв складає - 2 188 376 грн 

  

Стратегiя подальшої дiяльностi Емiтента спрямована на отримання прибутку. Основною 

дiяльнiстю Емiтента 

буде здiйснюватися по операцiям, якi пов'язанi з фiнансуванням фiзичних та юридичних осiб. 

Полiпшення фiнансового стану за рахунок надання фiнансових послуг. 

  

Емiтент не проводив дослiджень та розробок. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв у Емiтента вiдсутнi. 

  

У Емiтента вiдсутня iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового 

стану. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

8380 8617 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
7000 7000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

7000 7000 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 1380 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1380 тис.грн. Рiзниця 

мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 

перiоду становить 1617 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1617 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд статутного капiталу  

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 6174 X X 

Інші зобов'язання X 37762 X X 



Усього зобов'язань X 43936 X X 

Опис: - 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

"Унiверсал-Аудит" 

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

особи) 
22890033 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037, м.Київ, вул. 

Бiлгородська, буд. 14, кв. 

28 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0322 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

П 0000187 23.12.2013  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

"Унiверсал-Аудит" 

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

особи) 
22890033 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037, м. Київ, вул. 

Бiлгородська, буд. 14, кв. 

28 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0322 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

П 0000187 23.12.2013 - 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Цей аудиторський висновок адресується : 

Власникам та керiвництву ТОВ «КРЕДЕКС»; 

Нацiональнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  

 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ “УНIВЕРСАЛ-АУДИТ” 

проведено аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРЕДЕКС» (далi – 

ТОВ «КРЕДЕКС», також Товариство) за 2014 рiк. 

Основнi вiдомостi про товариство 

Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРЕДЕКС»  

Код ЄДРПОУ 36303279 

Мiсцезнаходження 04112,м. Київ , ВУЛ.АВIАКОНСТРУКТОРА IГОРЯ СIКОРСЬКОГО , БУД.8, ПОВЕРХ 6 

Дата державної реєстрацiї 11 грудня 2008 року, номер запису в ЄДРПОУ 1 070 102 0000 035413 

Дата внесення останнiх змiн до статуту 28 квiтня 2014 року, номер запису в ЄДРПОУ 10741050016035360 

Перелiк лiцензiй (дозволiв) емiтента на провадження певних видiв дiяльностi iз зазначенням термiну їх дiї. Має 

свiдоцтво Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про реєстрацiю фiнансової установи 

серiї ФК №224 вiд 26.03.2009 року. З правом надання послуг якi має право здiйснювати фiнансова компанiя без 

отримання лiцензiй - та/або дозволiв вiдповiдно до законодавства:факторинг. Код фiнансової установи - 13 

Види дiяльностi за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва; 

64.91 Фiнансовий лiзинг; 

64.92 Iншi види кредитування; 



64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 

Керiвник Генеральний директор Гаркуша Лариса Вiкторiвна (Протокол Загальних зборiв учасникiв вiд 07.07.2012 

року  

№ 07/07/12 )  

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна (Наказ ТОВ ?КРЕДЕКС? № 6 вiд 18.07.2014 р.) 

Кiлькiсть працiвникiв 4 

Опис аудиторської перевiрки 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших 

законодавчих актiв України та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi», МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного 

аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 250 

«Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 550 «Пов’язанi сторони», МСА 

610 «Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

Опис перевiреної iнформацiї : 

1. Установчi документи. 

2. Реєстрацiйнi документи. 

3. Форми фiнансової звiтностi за 2014 рiк: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звiт про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 

2014 рiк, Звiт про власний капiтал за 2014 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 

4. Вiдомостi та картки аналiтичного i синтетичного облiку по рахункам бухгалтерського облiку за 2014рiк. 

5. Первиннi документи, що вiдображають фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства в 2014 роцi. 

Фiнансова звiтнiсть ТОВ ”КРЕДЕКС” пiдготовлена з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi та облiкової полiтики на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства.  

Облiкова полiтика ТОВ «КРЕДЕКС» (Наказ № 1-ОП вiд 02 сiчня 2014 року) вiдповiдає вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 

Згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», вiдповiдальнiсть за надану 

звiтнiсть несе керiвництво ТОВ «КРЕДЕКС» 

Управлiнський персонал ТОВ «КРЕДЕКС» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома Генерального директора Гаркушi Лариси Вiкторiвни (обрана на посаду 

загальними зборами учасникiв , протокол № 07/07/12 вiд 07.07.2012 р., наказ №8 вiд 09.07.2012 року), та в присутностi 

головного бухгалтера Корочкiної Галини Iванiвни (наказ про призначення № 6 вiд 18.07.2014 року). 

Вiдповiдальнiсть аудитора  

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо попередньої фiнансової звiтностi ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» 

на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання 

думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудите фiнансової звiтностi», МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 705 «Модифiкацiї думки у 

звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора», МСА 800 «Особливi мiркування – аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних 

основ спецiального призначення». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

попередньої фiнансової звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства  

або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується 

складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.  

Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi 

суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Нами 



отримано аудиторськi докази, того що ТОВ «КРЕДЕКС» здатне продовжувати свою господарську дiяльнiсть. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання умовно-позитивної думки. 

Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки 

Часовi рамки початку аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2014 рiк є такими, що ми не змогли спостерiгати 

за iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв, якi вiдображенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) 

Товариства. 

Ми вважаємо, можливим вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень,але цей вплив може бути суттєвим, 

але не всеохоплюючим. 

На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - 

позитивної думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ТОВ ”КРЕДЕКС”.  

Умовно-позитивна думка 

За винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки» на 

нашу думку отримана iнформацiя дає повне i дiйсне уявлення про реальний стан активiв та пасивiв Товариства. 

Фiнансова звiтнiсть складена згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi 

та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фактичний фiнансово-господарський стан ТОВ «КРЕДЕКС» станом 

на 31 грудня 2014 . 

Звiт про виконання iнших правових та регуляторних вимог.  

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.  

Розмiр та стан формування статутного капiталу. 

На пiдставi аналiзу установчих документiв (первинна реєстрацiя) встановлено, що учасниками ТОВ «КРЕДЕКС» 

(Попередня назва ТОВ ”АУЗ ФАКТОРИНГ”) являлися: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „АГЕНЦIЯ ПО УПРАВЛIННЮ ЗАБОРГОВАНIСТЮ”, що є юридичною 

особою за законодавством України, зареєстроване Солом'янською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 

07.02.2007 року, номер запису про державну реєстрацiю 1 073 102 0000 012506, код ЄДРПОУ 34914080, 

мiсцезнаходження : 03110, м. Київ, вул. Iвана Клименка, 23 в особi Генерального директора Демiнського Сергiя 

Анатолiйовича та 

- МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MERTICO INVESTMENTS LIMITED), що є юридичною особою за 

законодавством Республiки Кiпр, свiдоцтво про реєстрацiю НЕ 224391 НЕ 44, видане 03.03.2008 року. 

Мiсцезнаходження: Лампоусаз, 1, 1095, Нiкосiя, Кiпр, в особi Повiрених: Демiнського Сергiя Анатолiйовича та 

Альошина Дениса Євгеновича, якi дiють на пiдставi Довiреностi вiд 14 жовтня 2008 року, на якiй проставлено 

апостиль №333976/08 вiд 15.10.2008 року. 

У Протоколi Установчих зборiв №21/11-08 вiд 21 листопада 2008 року розмiр заявленого статутного фонду (капiталу) 

визначено в 3 000 000,00 (три мiльйони) гривень, який повинен бути внесений грошовими коштами. 

Розподiл мiж Учасниками був наступний: 

- ТОВ «Агенцiя по управлiнню заборгованiстю» має частку у статутному капiталi в обсязi 0,01%, або 300,00 (триста) 

гривень. 

- МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MERTICO INVESTMENTS LIMITED) має частку у Статутному капiталi ТОВ 

”АУЗ ФАКТОРИНГ” в обсязi 99,99%, або 2 999 700,00 (два мiльйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сiмсот) 

гривень. 

Загальними зборами Учасникiв прийнято рiшення про збiльшення обсягу статутного капiталу до 7 000 000,00 (семи 

мiльйонiв) гривень, що зафiксовано у Протоколi №1 вiд 16 листопада 2009 року, розподiл часток мiж Учасниками 

залишився незмiнним. 

Первинними бухгалтерськими документами пiдтверджується факт внесення грошових коштiв Учасниками, а саме: 

Таблиця 2 

 

№№ 

п/п Назва Учасника Дата виписки та найменування банку, номер платiжного документу Розмiр внесених коштiв(грн.) 

Примiтка 

1 ТОВ”АГЕНЦIЯ ПО УПРАВЛIННЮ ЗАБОРГОВАНIСТЮ” 01.12.2008 ВАТ АБ „УКРГАЗБАНК”, №210 300,00 

Внесено 100% вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi згiдно першої редакцiї статуту. 

2 МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 05.12.2008 

ВАТ”УКРЕКСIМБАНК”, №1 1 500 000,0 Внесено 50,005 % вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi згiдно 

першої редакцiї статуту 

3 МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 25.12.2008  

ВАТ”УКРЕКСIМБАНК”, №2 1 499 700,0 Внесено 100 % вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi 

(згiдно першої редакцiї статуту 

4 МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 23.11.2009  

ВАТ”УКРЕКСIМБАНК”,№ 12541 1 677 900,0 Внесено 41,95 % вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi 

згiдно нової редакцiї статуту. 

5 ТОВ”АГЕНЦIЯ ПО УПРАВЛIННЮ ЗАБОРГОВАНIСТЮ” 21.04.2010 

ВАТ АБ „УКРГАЗБАНК”, 



№ 813 400,00 Завершено внесення 100% вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi згiдно нової редакцiї 

статуту. 

6 МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 14.05.2010 

ПАТ „IНДЕКС БАНК”, №1 2 321 007,00 Внесено 58,03 вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi згiдно 

нової редакцiї статуту 

7 МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 17.05.2010 

ПАТ „IНДЕКС БАНК”, №2 693,00 Завершено внесення 100% вiд заявленого розмiру частки у статутному капiталi 

згiдно нової редакцiї статуту. 

Усього: 7 000 000,00  

Станом на 17 травня 2010 року заявлений статутний капiтал в розмiрi 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень 

сформований учасниками в повному обсязi грошовими коштами, що пiдтверджено первинними бухгалтерськими 

документами. 

Пiсля того, як статутний капiтал був сформований у повному обсязi - учасники Товариства отримали законнi пiдстави 

для укладання договорiв купiвлi-продажу часток у статутному капiталi iншим учасникам, або третiм особам. 

Згiдно Протоколу загальних зборiв Учасникiв №27/04/2010 вiд 27 квiтня 2010 року прийнято рiшення про вiдчуження 

частини частки шляхом укладання договору купiвлi-продажу в статутному капiталi в обсязi 19,99% - 1 399 300,00 грн., 

яка належала МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MERTICO INVESTMENTS LIMITED) на користь ТОВ ”АУЗ 

ФАКТОРИНГ” та частки в статутному капiталi, яка належала ТОВ ”АГЕНЦIЯ ПО УПРАВЛIННЮ 

ЗАБОРГОВАНIСТЮ” в обсязi 0,01 % загального обсягу статутного капiталу - 700,00 грн. – вiдчуження шляхом 

укладання договору купiвлi-продажу на користь ТОВ ”АУЗ ФАКТОРИНГ”. 

Згiдно нової редакцiї Статуту, зареєстрованого РДА Шевченкiвського району мiста Києва 18.05.2010 року, розподiл 

часток у статутному капiталi наступний: 

- МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MERTICO INVESTMENTS LIMITED) належить 80% вiд загального обсягу 

статутного капiталу, що складає суму 5 600 000,00 грн. 

Нерозподiлена частка в статутному капiталi Товариства на день пiдписання статуту належить самому Товариству ? 

АУЗ ФАКТОРИНГ ? та становить 20% статутного капiталу, що еквiвалентно 1 400 000,00 грн. 

У вiдповiдностi до статтi 147-ї Цивiльного кодексу України нерозподiлена частка повинна бути реалiзована iншим 

учасникам Товариства, або третiм особам протягом одного року з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї 

Статуту.  

Згiдно договору купiвлi-продажу частки у статутному капiталi вiд 17 травня 2011 року мiж ТОВ ?АУЗ ФАКТОРИНГ? 

(Продавець) та КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND LIMITED), яка зареєстрована як 

юридична особа згiдно iз законодавством Кiпру, реєстрацiйний номер НЕ 254321, мiсцезнаходження 10-12, проспект 

Грiгорi Афксентiоу, 4 поверх, офiс 401 П.С.2360, Нiкосiя, Кiпр (Покупець), продано нерозподiлену частку в розмiрi 

20% статутного капiталу, що еквiвалентно 1 400 000,00 грн. 

Протоколом загальних зборiв учасникiв №17/05/2011 вiд 17 травня 2011 року зафiксовано рiшення про продаж 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ?АУЗ ФАКТОРИНГ? нерозподiленої частки в розмiрi 20% на користь 

компанiї КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND LIMITED) . 

23 травня 2011 року було зареєстровано нову редакцiю статуту ТОВ ?АУЗ ФАКТОРИНГ? згiдно якої частки мiж 

учасниками розподiлялись наступним чином: 

-Компанiя МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MERTICO INVESTMENTS LIMITED) володiє часткою в розмiрi 

80%, або 5 600 000,00 гривень; 

-Компанiя КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND LIMITED) володiє часткою в розмiрi 

20%, або 1 400 000,00 гривень. 

Протоколом загальних зборiв учасникiв №23/06/2011 вiд 23 червня 2011 року на пiдставi договору купiвлi –продажу 

частки вiд 15 червня 2011 року мiж Компанiєю ?МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД? (MERTICO INVESTMENTS 

LIMITED) – (Продавець) та Компанiєю КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND 

LIMITED) (Покупець) зафiксовано рiшення про вихiд iз складу учасникiв Компанiї ?МЕРТIКО IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД? (MERTICO INVESTMENTS LIMITED) та перерозподiл часток учасникiв згiдно якого єдиним учасником 

ТОВ ?АУЗ ФАКТОРИНГ? стала Компанiя КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND 

LIMITED) , якiй тепер належить 100% статутного капiталу, або 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень.  

Нова редакцiя статуту, в зв?язку з цiєю змiною зареєстрована 12 липня 2011 року. 

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.  

Станом на 31.12.2014 року чистi активи ТОВ «КРЕДЕКС» складають: 

 

Рядок Найменування показника Значення показникiв на кiнець звiтного перiоду 

(31 грудня 2013 року), тис.грн. Значення показникiв на кiнець звiтного перiоду 

(31 грудня 2014 року), тис.грн. 

1. Активи  

1.1. Необоротнi активи 965 13 484 

1.2. Оборотнi активи 10 487 38 932 

1.3. Разом активи (рядок 1300 ф.№1) 11 452 52 416 

2. Зобов'язання  



2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 100 100 

2.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення 2 735 43 936 

2.3. Разом зобов'язань 2 835 44 036 

3. Чистi активи (рядок 1.3. -2.3) 8 617 8 380 

4 Власний капiтал у тому числi: 8 617 8 380 

4.1 Статутний капiтал у 7000 7 000 

4.2. Нерозподiлений прибуток 1 617 1 380 

5. Перевищення вартостi чистих активiв ТОВ «КРЕДЕКС» розмiру зареєстрованого статутного капiталу проводиться 

за формулою: 

(рядок 3 – рядок 4.1) 1 617 1 380 

Вартiсть чистих активiв ТОВ «КРЕДЕКС» станом на 31.12.2014 р. становить 

8 380 тис. грн. , що бiльше розмiру статутного капiталу на 1 380 тис. грн., що свiдчить про виконання вимог, 

передбачених пунктом 4 статтi 144 ЦКУ. 

Наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi 

послуги, в т.ч. на ринку цiнних паперiв 

На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що ТОВ «КРЕДЕКС» не має податкового боргу та 

штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, в т.ч. на ринку цiнних паперiв. 

Iнформацiя про пов’язаних осiб  

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або 

здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Пов’язанi сторони 

Товариства включають учасникiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та 

перебувають  

пiд спiльним контролем, пiдприємства, що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також 

компанiї, стосовно яких на Товариство є iстотний вплив. 

У таблицi представленi пов’язанi сторони Фонду: 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ЛIМIТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND LIMITED ), яка зареєстрована як юридична особа згiдно 

iз законодавством Кiпру, реєстрацiйний номер НЕ 224391 НЕ 44, видане 03.03.2008 року. Мiсцезнаходження: 

Лампоусаз, 1, 1095, Нiкосiя, Кiпр - частка у статутному капiталi складає 100%.  

Гаркуша Лариса Вiкторiвна – генеральний директор ТОВ «КРЕДЕКС» 

Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є 

достатньо високою 

Станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi непередбаченi активи та зобов’язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi 

товариства є достатньо високою. 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансової звiтностi, проте можуть 

мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

По заявi управлiнського персоналу пiсля дати балансу були вiдсутнi подiї, що можуть мати суттєвий вплив на 

фiнансовий стан Товариства 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства  

При виконаннi завдання з аудиту у вiдповiдностi до МСА, отримано достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в 

цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Аудиторська фiрма ТОВ АФ „УНIВЕРСАЛ-АУДИТ” здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про 

внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за № 0322, яке видане рiшенням Аудиторської Палати України 

вiд 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рiшення АПУ вiд 23 грудня 2010року №224/3).  

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 03037 м. Київ, вул. Бiлгородська, буд. 14,кВ.28 

т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail:Larisa072@gmail.com 

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України про внесення до реєстру аудиторiв та 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки пiдприємств та органiзацiй, що здiйснюють 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв П № 0000187 вiд 23.12.2013р.  

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України про 

включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 

установ № 0102 вiд 06 лютого 2014 року. 

Основнi вiдомостi про умови договору 

Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за 2014 рiк ТОВ «КРЕДЕКС » здiйснено на пiдставi договору вiд № 03/02 

вiд 03 лютого 2015 року  

Строк проведення аудиту з 03 лютого до 26 лютого 2015 р. 

Мiсце проведення аудиту м. Київ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА IГОРЯ СIКОРСЬКОГО, БУД. 8, ПОВЕРХ 6. 

Аудиторську перевiрку провели аудитори: 

- Кириленко Олена Анатолiївна сертифiкат аудитора вiд 28.04.1994 р. серiя А № 001156, термiн дiї сертифiкату до 

28.04.2018 року.  

- Матешко Микола Миколайович сертифiкат аудитора вiд 24.12.2003 р. серiя А № 004050, термiн дiї сертифiкату до 

24.12.2018 року. 



- Сiренко Лриса Володимирiвна сертифiкат аудитора вiд 27.12.1998 р. серiя А № 001799, термiн дiї сертифiкату до 

27.12.2018 року. 

Аудиторський висновок (звiт) складено 26 лютого 2015 року 

Директор ТОВ АФ «УНIВЕРСАЛ-АУДИТ»  

Сiренко Л.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КРЕДЕКС" 
за ЄДРПОУ 36303279 

Територія 
 

за КОАТУУ 803910000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 64.99 

Середня кількість 

працівників 
4 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
04112, м.Київ, вул. Авiаконструктора 

I.Сiкорського, 8  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 30 0 

первісна вартість 1001 1 31 0 

накопичена амортизація 1002 1 1 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 965 965 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 12489 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 965 13484 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 282 520 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

27 

 

0 

з бюджетом 1135 9 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4973 33253 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 5091 5091 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 125 37 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 125 37 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7 4 0 

Усього за розділом II 1195 10487 38932 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 11452 52416 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1617 1380 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 8617 8380 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 100 100 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 100 100 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 305 612 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 5 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 48 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2430 43271 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2735 43936 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 11452 52416 0 

 

Примітки - 

Керівник Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КРЕДЕКС" 
за ЄДРПОУ 36303279 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 170 2 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

170 

 

2 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 404 1508 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 737 ) ( 322 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 818 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

370 

 збиток 2195 ( 163 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 3 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

367 

 збиток 2295 ( 163 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 74 33 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

334 

 збиток 2355 ( 237 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -237 334 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1 0 

Витрати на оплату праці 2505 98 60 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36 22 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 602 1058 

Разом 2550 737 1140 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КРЕДЕКС" 
за ЄДРПОУ 36303279 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

54105 

 

117509 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 69 834 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 243 ) 

 

( 41 ) 

Праці 3105 ( 75 ) ( 49 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 40 ) ( 24 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 106 ) ( 18 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 74 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 18 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 14 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 15 ) ( 101 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 41238 ) ( 117182 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 61 ) ( 934 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12396 -6 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 12484 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12484 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -88 -6 

Залишок коштів на початок року 3405 125 131 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 37 125 

 

Примітки - 

Керівник Гаркуша Лариса Вiкторiвнi 

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КРЕДЕКС" 
за ЄДРПОУ 36303279 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" за ЄДРПОУ 36303279 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 7000 0 0 0 1617 0 0 8617 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 7000 0 0 0 1617 0 0 8617 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -237 0 0 -237 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -237 0 0 -237 

Залишок на 

кінець року 
4300 7000 0 0 0 1380 0 0 8380 

 

Примітки - 

Керівник Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

Головний бухгалтер Корочкiна Галина Iванiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Загальнi положення 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ”КРЕДЕКС” (до 28.04.2014 року ТОВ 

«АУЗ Факторинг») (надалi – «Товариство») було засновано 11.12.2008 р., номер запису про 

включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 070 102 0000 

035413. 

Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Авiаконструктора Iгоря 

Сiкорського, буд. 8, поверх 6.  

Основним видом дiяльностi Компанiї є: 

- Надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв; 

- Факторинг. 

Компанiя має дозвiл Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг 

ФК №224 на наступнi види дiяльностi: 

- факторинг; 

- надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв; 

- залучення фiнансових активiв юридичних осiб iз зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

- фiнансовий лiзинг; 

- надання позик; 

- надання гарантiй; 

- надання поручительств. 

Засновником Компанiї є юридична особа, зареєстрована на територiї Республiки Кiпр. 

ТОВ «Кредекс» вперше застосував МСФЗ з 01.01.2013 року i фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк була 

складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 «Промiжна 

фiнансова звiтнiсть». 

 

Дана фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть подана в тисячах гривень без десяткових знакiв. 

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової звiтностi (МСФЗ) . 

Iсторична вартiсть 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi, яка визначена в 

якостi доцiльної вартостi, за винятком фiнансових активiв, наявних для продажу, якi вiдображенi 

за справедливою вартiстю. 

Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi 

Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою i валютою 

представлення звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. 

 

Облiк iнфляцiї 

Починаючи з 1 сiчня 2001 року Україна бiльше не вважається країною з гiперiнфляцiйною 

економiкою, i з метою вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 

29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», фiнансова звiтнiсть була виражена в одиницi 

вимiру, яка дiяла на дату балансу. 

Ключовi бухгалтерськi оцiнки й судження при використаннi принципiв облiкової полiтики 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а 

також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними допущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi 



вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 

щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Незважаючи 

на те, що цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi результати, у 

кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Iнформацiя про суттєвi сфери 

невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представляється 

далi. 

Основнi причини невизначеностi оцiнок 

a. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, наявних для продажу. Справедлива вартiсть цiнних 

паперiв, наявних для продажу являє собою цiну, за якою була б проведена операцiя з цим 

iнструментом на дату балансу на найбiльш вигiдному активному ринку, на який Компанiя має 

безпосереднiй доступ. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових активiв керiвництво 

використовує цiну пропозицiї вiдповiдно до котирувань на активному ринку та , використовує 

методи дисконтованих грошових потокiв. При використаннi методiв дисконтованих грошових 

потокiв керiвництво використовує ставки дисконту, якi використовуються до подiбних 

iнструментiв i до емiтентiв з подiбним кредитним рейтингом. 

Основнi облiковi оцiнки та припущення 

b. Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або 

амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби нараховується протягом термiну їх 

корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 

перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються 

на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв тривалого користування, змiни в 

використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн балансової вартостi.  

c. Податки на прибуток. Iстотнi судження необхiднi для оцiнки резерву на податок на прибуток. В 

ходi звичайної дiяльностi здiйснюється велика кiлькiсть операцiй i розрахункiв, остаточна оцiнка 

податкiв по яких є невизначеною. В результатi, компанiя визнає податковi зобов'язання виходячи з 

оцiнок того, чи будуть додатковi податки та проценти пiдлягати виплатi. Цi податковi зобов'язання 

визнаються, коли (незалежно вiд переконаностi компанiї в тому, що позицiї її податкової 

декларацiї є вiдповiдними) Компанiя вважає, що деякi позицiї можуть оскаржуватись податковими 

iнспекцiями i не задовольняти їх повною мiрою пiсля перевiрки. Компанiя вважає, що вона 

нараховує податковi зобов'язання належним чином для всiх вiдкритих перiодiв перевiрки, 

виходячи з власної оцiнки багатьох факторiв, включаючи минулий досвiд та iнтерпретацiї 

податкового законодавства. Данi оцiнки заснованi на оцiнках i припущеннях, i можуть включати в 

себе ряд складних суджень про майбутнi подiї. У тiй мiрi, в якiй остаточнi податковi наслiдки 

таких питань вiдрiзняються вiд визнаних сум, така вiдмiннiсть буде впливати на витрати з податку 

на прибуток протягом перiоду, в якому була зроблена оцiнка.  

d. Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування 

поточного зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигод та 

достовiрної оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, коли данi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової 

звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана 

або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансове становище Компанiї. 

Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд керiвництва 

Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає 

невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб 

оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги 

при прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, 

судовий порядок та потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога 

або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його Протягом пiсля дати складання 

фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з 

подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр 

вiдреагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку. 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде 



функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв та 

виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаної зi 

свiтовою економiчною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в бiльшiй мiрi буде 

залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi буде здiйснювати урядом України. В 

цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде вживати уряд України для подолання 

кризи. Тому неможливо достовiрно визначити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на 

лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i 

постачальниками. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, 

можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити 

за своїми боргами у мiру настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не включає 

нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi 

коректування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. 

3. Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть 

Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки 

включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює 

дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i обмеження щодо 

здiйснення валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу, високi 

процентнi ставки. 

Уряд вжив ряд заходiв, спрямованих на вирiшення даних питань, однак до теперiшнього часу 

реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi. 

Нещодавня фiнансова криза вiдчутно вплинула на економiку України. В останнi два-три роки 

намiтилися позитивнi тенденцiї в економiчному розвитку, вдалося стабiлiзувати нацiональну 

валюту, знизити iнфляцiю, було вiдзначено зростання валового внутрiшнього продукту. Але 

позитивнi тенденцiї ще не вдалося закрiпити i ситуацiя залишається нестабiльною. В наслiдок 

цього економiчна дiяльнiсть в України пов’язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених 

країн. 

Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного 

зростання у свiтовiй економiцi.  

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до непередбачених 

змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть 

полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов функцiонування, 

включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може в значнiй мiрi вплинути на можливiсть 

Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть. 

Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто 

змiнюється. 

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий Кодекс. Податковий Кодекс 

набув чинностi з 1 сiчня 2011 року. Податковий Кодекс, який регулює нарахування та виплату 

податкiв i зборiв, часто змiнюється, його положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також 

немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують 

рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну 

невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори визначають 

наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш 

розвиненою податковою системою. 

Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань з податкiв i вiдображає 

їх у своїй звiтностi. 

Юридичнi зобов'язання 

В ходi звичайної дiяльностi Компанiя немає справ з судовими позовами та претензiями.  

Керiвництво Компанiї вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi можуть бути 

наслiдком позовiв та претензiй, у разi виникнення, не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан 

або результати майбутнiх операцiй Компанiї. 

 

4. Вплив на звiтнiсть при переходi на МСФЗ 



При переходi на МСФЗ Компанiєю був проведено аналiз Звiту про фiнансовий стан станом на 31 

грудня 2012 року. Перехiд на МСФЗ потягнуло за собою корегування статей Звiту про фiнансовий 

стан «Витрати майбутнiх перiодiв», а саме показник цiєї статтi Звiту був вiдображений в статтi 

«Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами». Фiнансовi iнвестицiї показанi по 

справедливiй вартостi. 

5. Основнi принципи фiнансової звiтностi 

Переоцiнка iноземної валюти 

Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України – гривня. 

Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за офiцiйними курсами обмiну, 

встановленим Нацiональним Банком України, на кiнець року.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках. 

Вiдображення фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються на балансi Компанiї, представленi 

грошовими коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською заборгованiстю, 

фiнансовими вкладеннями та iншими зобов'язаннями.  

Фiнансовi iнструменти класифiкуються, як зобов'язання або капiтал, вiдповiдно до контрактних 

зобов'язань. Дивiденди, прибуток i збитки, якi вiдносяться до фiнансових iнструментiв, 

класифiкованих, як актив або зобов'язання, вiдображаються в звiтностi, як доходи або витрати. 

Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка 

У результатi застосування Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 39 «Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка» Компанiя класифiкує цiннi папери за такими категорiями: 

a) Вкладення в цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток i збиток; 

b) Цiннi папери з фiксованими термiнами погашення за умови, що керiвництво має намiр i 

можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються, як утримуванi до 

погашення; 

c) Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть бути 

реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки вiдсотка, валютного курсу або 

цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в наявностi для продажу;. 

d) Позики та дебiторська заборгованiсть. 

Вкладення в цiннi папери, класифiкованi як в наявностi для продажу, щодо яких iснує активний 

ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, враховуються за ринковою 

вартiстю. Коливання такої ринкової вартостi вiдображенi через змiни в капiталi. Якщо цiннi 

папери реалiзованi, накопичений результат, визнаний у капiталi, вiдноситься на рахунок прибуткiв 

i збиткiв. 

Цiннi папери в наявностi для продажу, оцiненi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть 

була визначенi на пiдставi котирувань. Iншi методи обґрунтованого визначення їх справедливої 

вартостi є неможливими у результатi вiдсутностi iнформацiї про ринковi котирування подiбних 

компанiй i вiдсутнiсть усiх необхiдних даних для проведення аналiзу дисконтованих грошових 

потокiв. Також, в даний момент, неможливо оцiнити вартiснi межi, за якими, швидше за все, 

перебуває справедлива вартiсть акцiй.  

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень.  

Якщо у компанiї iснує об’єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не 

будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту 

балансову вартiсть дебiторської заборгованостi. 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi розрахунки з клiєнтами по виданих 

кредитах. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань. 

Компанiя припиняє визнання фiнансового активу лише в тому випадку, коли: 

• закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому активу; 

або 



• вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям припинення 

визнання. 

Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i 

тiльки тодi, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорi зобов'язання виконано, 

анульовано або строк його дiї закiнчився. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої 

зобов’язання за договором. 

Умовнi активи i зобов'язання 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається в 

примiтках, за винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять економiчнi 

вигоди, є незначними. 

Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається, коли 

надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

Компанiя як орендар 

Компанiя виступає орендарем офiсного примiщення. 

Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати на 

пiдставi лiнiйного методу протягом перiоду оренди. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Компанiї представленi правами користування програмним забезпеченням та 

веб-сайтом Компанiї. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. Витрати 

на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним методом 

протягом розрахункового строку служби активiв.  

Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть разом з вiдповiдними сумами 

накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за собiвартiстю. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання 

нематерiальних активiв. 

Строк корисного використання нематерiальних активiв за групами: 

Група Строк корисного використання, мiс. 

Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи 36 мiс. 

Знецiнення активiв 

Згiдно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», вартiсть активу повинна 

розраховуватися, як вища з двох нижче визначених величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або 

прибутковiсть використання активу. Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд 

продажу активу непов'язаним сторонам, яка здiйснюється за нормальних обставин за 

вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть 

очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї 

цього активу i вiд його лiквiдацiї. 

Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя 

повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, 

та представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних умов, якi 

мали мiсце протягом залишкового строку корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки 

необхiдно дисконтувати за ставкою, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, 

i ризики, пов'язанi з цим активом. 

Визнання доходiв 

Компанiя отримує доходи вiд надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв з 

дисконтом. Кредитний договiр набуває чинностi в повному обсязi з дати, зазначеної в договорi. 

Сума нарахованих процентiв та комiсiйних платежiв по договорам факторингу вiдображається в 

Звiтi про фiнансовi результати. 

Визнання витрат 

Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi 

витрати, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. 



Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх 

економiчних вигодах, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть 

бути достовiрно визнанi. 

Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж 

понесеними витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв. 

Якщо виникнення економiчних вигод очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з 

доходом може бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi 

результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу. 

Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають 

вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування 

Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi нараховуються у тому 

перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї. 

Невизначенi податковi позицiї  

Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Зобов’язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв, визначаються керiвництвом як податковi 

позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдається вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї 

будуть оскарженнi податковими органами, на пiдставi тлумачення Компанiєю податкового 

законодавства, що вступило або практично вступило в силу на кiнець звiтного перiоду, i будь 

якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань.  

Резерви за зобов’язаннями та платежами 

Резерви за зобов’язаннями та платежами – це не фiнансовi зобов’язання, сума й термiн яких не 

визначенi. Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло 

внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов’язання 

знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання 

можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

Оподаткування 

Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах.  

Статутний капiтал 

Сформований статутний капiтал вiдображається в сумi зареєстрованого статутного капiталу.  

Витрати з податку на прибуток 

Весь дохiд, який отримує Компанiя обкладається податком на прибуток на загальних пiдставах. На 

витрати для цiлей оподаткування вiдносяться тiльки тi витрати, якi пов’язанi безпосередньо з 

операцiйною дiяльнiстю Компанiї. 

Подiї пiсля дати балансу 

На дату затвердження фiнансової звiтностi iнформацiя щодо подiй, якi мають суттєвий вплив на 

фiнансовi показники невiдома. 

Продовження тексту приміток 

Пояснення статей Звiту про фiнансовий стан 

При- 

мiтка Стаття На 1 сiчня 2014 року На 31 грудня 2014 року 

значення за МСФЗ значення за МСФЗ 

АKТИВ  

Необоротнi активи  

1 Нематерiальнi активи:  

залишкова вартiсть 30 

первiсна вартiсть 1 31 

накопиченаамортизацiя 1 1 

2 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 965 965 

1 Основнi засоби:  

залишковавартiсть  



первiснавартiсть  

знос  

Довгостроковiфiнансовiiнвестицiї:  

якiоблiковуються за методом участi в капiталiiншихпiдприємств  

3 iншiфiнансовiiнвестицiї 12 489 

Вiдстроченiподатковiактиви  

Iншiнеоборотнiактиви  

Усьогонеоборотнихактивiв 965 13 484 

Оборотнiактиви  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 282 520 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 27 

З бюджетом 9  

4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 973 33 253 

5 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 5 091 5 091 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:  

6 в нацiональнiй валютi 125 37 

Iншi оборотнi активи 7 4 

Усього оборотних активiв 10 487 38 932 

Витрати майбутнiх перiодiв  

Баланс 11 452 52 416 

ПАСИВ  

Власнийкапiтал  

7 Статутнийкапiтал 7 000 7 000 

Пайовийкапiтал  

Додатковийвкладенийкапiтал  

Iншийдодатковийкапiтал  

Резервнийкапiтал  

Нерозподiленийприбуток (непокритийзбиток) 1 617 1 380 

Неоплаченийкапiтал  

Вилученийкапiтал  

Усьоговласнийкапiтал 8 617 8 380 

8 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 100 100 

Усьогодовгостроковихзобов’язань 100 100 

Поточнiзобов’язання  

Kороткостроковi кредити банкiв  

Kредиторськазаборгованiсть за: товари, роботи, послуги 305 612 

розрахунками з оплати працi 5 

9 Доходи майбутнiх перiодiв 48 

10 Iншi поточнi зобов’язання 2 430 43 271 

Зобов’язання, прямо пов’язанi з активами, класифiкованими як утримуванi для продажу  

Баланс 11 452 52 416 

Продовження тексту приміток 

Примiтки до Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2014 р. 

1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Станом на 31 грудня 2014 р., основнi засоби можуть бути представленi таким чином: 

Нематерiальнi активи 

Первiсна вартiсть на 31/12/2013 1 

Амортизацiя на 31/12/2013 1 

Надходження 30 

Вибуття - 

Амортизацiя на 31/12/2014 1 

Залишкова вартiсть на 31/12/2014 30 



2. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Компанiя володiє нежитловим примiщенням котельнi-лазнi, що було отримано Компанiєю в 

рахунок погашення боргу. 

 

3. Iнвестицiї 

Компанiя володiє ОВДП (631 шт. номiналом 1000 дол.), якi представленi як фiнансовi iнвестицiї. 

4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Компанiя здiйснює поточну операцiйну дiяльнiсть, а саме надає фiнансовi кредити за власний 

рахунок з дисконтом. В цiй статтi показана загальна сума кредитiв, наданих Компанiєю. Структура 

поточних фiнансових iнвестицiй 

5. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються пiдприємством по справедливiй вартостi i 

утримуються з метою подальшого продажу.  

6. Грошовi кошти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на поточних рахунках в банках. 

7. Статутний капiтал 

Статутний капiтал Товариства сформовано внесками Учасникiв Товариства виключно у грошовiй 

формi. Розмiр статутного капiталу зафiксовано в Статутi Товариства. 

8. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання  

Позиченi кошти вiдображаються в сумi отриманих коштiв, за мiнусом пов’язаних з ними витрат. 

9. Доходи майбутнiх перiодiв 

Стаття «Доходи майбутнiх перiодiв» мiстить дохiд, що Компанiя отримає вiд повернення коштiв 

за договором вiдступлення права вимоги. 

10. Iншi поточнi зобов’язання 

Стаття «Iншi поточнi зобов’язання» складається з таких елементiв: суми вiд факторингової 

дiяльностi та отримана Компанiєю фiнансова допомога на поворотнiй основi 

Пояснення статей Звiту про сукупний дохiд за 2014 рiк 

Примiтка Стаття Значення за МСФО 

1 Чистий дохiдвiдреалiзацiїпродукцiї (товарiв, робiт, послуг) 170 

1 Iншi операцiйнi доходи 404 

2 Адмiнiстративнi витрати 737 

Витрати на збут  

Iншi операцiйнi витрати  

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:  

прибуток  

збиток 163 

Доход вiд участi в капiталi  

Iншi фiнансовi доходи  

Iншi доходи  

Фiнансовi витрати  

Втрати вiд участi в капiталi  

Iншiвитрати  

Фiнансовi результати до оподаткування вiд звичайної дiяльностi, що триває:  

прибуток  

збиток 163 

Податок на прибуток 74 

Чистий фiнансовий результат:  

збиток 237 

Сукупнийдохiд за 2014 рiк -237 

Примiтки до Звiту про сукупний дохiд за 2014 рiк 

1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Iншi операцiйнi доходи 

Компанiя вiд проведення операцiй по наданню фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв та 

отримує вiдсотки та комiсiю та дохiд вiд факторингових операцiй: 



Сума отриманих вiдсоткiв за 2014 рiк – 276 тис. грн. 

Сума нарахованих комiсiйних платежiв - 170 тис. грн. 

Сума нарахованого доходу вiд факторингових операцiй – 128 тис.грн. 

2. Адмiнiстративни витрати 

Структура iнших операцiйних витрат виглядає наступним чином: 

1. Матерiальнi затрати; 

2. Витрати на оплату працi; 

3. Вiдрахуваннi на соцiальнi заходи; 

4. Iншi операцiйнi витрати. 

Примiтки до Звiту про рух грошових коштiвта власний капiтал за 2014 рiк 

Звiт про рух грошових коштiв 

Звiт про рух грошових коштiв, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, 

складається прямим методом.  

Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами 

українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 «Звiти 

про рух грошових коштiв» немає.  

Звiт про власний капiтал 

Звiт про власний капiтал, складений вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку «Звiт про власний капiтал» також вiдповiдає вимогам МСФЗ.  

Дата звiту 31.12.2014 р. 

Генеральний директор Гаркуша Л.В. 

Головний бухгалтер Корочкiна Г.I. 
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