Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний диреткор

Гаркуша Лариса Вiкторiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

31.03.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
36303279
4. Місцезнаходження
04112, Україна, м.Київ, Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 8, поверх 6
5. Міжміський код, телефон та факс
0444517991,
6. Електронна поштова адреса
gto@credex-credit.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

31.03.2016

2. Річна інформація опублікована у

01.04.2016

(дата)

59 Бюлетень. Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.cred
ex.com.ua/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 01.04.2016
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
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
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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 включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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:
1. В Товариствi вiдсутнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

X
X
X

2. На Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Дана посада не передбаченi нi
статутом, нi штатним розкладом.
3. За звiтний перiод Товариство не використовувало послуги рейтингового агенства.
4. Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
5. В Товариствi вiдсутнi особи, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента.
6. На Товариствi не проводяться загальнi збори акцiонерiв.
7. В емiтента вiдсутнi девiденди.
8. Емiтент не займається виробництвом продукцiї.
9. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як емiтент не займається
виробництвом продукцiї.
10. Iнформацiя про стан корпоративног оуправлiння вiдсутня, так як емiтент не являється
акцiонерним товариством.
11. В емiтента незабезпеченнi борговi цiннi папери.
12. В емiтента не було емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя 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 належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
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
Загальнi збори Учасникiв ТоваристваВиконавчий орган - Генеральний диреткор
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
13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Iнвест Груп"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
36303279
4) Місцезнаходження
03680, Украина, м.Київ, Димитрова 5-Б, офiс 309
5) Опис

1) Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний фонд "ЕВЕРЕСТ"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
38866146
4) Місцезнаходження
01601, Україна, м. Київ, Печерський узвiз, будинок 5, кабiнет 109
5) Опис

венчурний

1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "СТРОМАТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32527965
4) Місцезнаходження
02217, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, будинок 8, ПОВЕРХ 3, кiмната 4
5) Опис

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД
ЛIМIТЕД

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

НЕ 254321

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

1095, Республiка Кiпр, кiпр,
Нiкосiя Лампоусас, 1

0

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
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
01.04.2015, обрано безстроково
9) Опис
З 01.04.2015 року Гаркуша Лариса Вiкторiвна займає посаду Генерального директора за
сумiсництвом.
Непогашеної судимостi не має.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк склав - 14 998,55 грн
Загальний стаж роботи складає - 10 рокiв

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"(ПАТ
"НДУ")
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ
НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Лiцензiя
АВ498004
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
(044) 591-04-44
депозитарна дiяльнiсть

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"(АТ
"УКРСИББАНК")
Публічне акціонерне товариство
09807750
61001, Україна, Харківська обл.,
м.Харкiв, ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ, будинок 60
Лiцензiя АЕ № 286556
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
0 800 505 800
депозитарна дiяльнiсть

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНКОРД
КЕПIТАЛ"(ТОВ "КОНКОРД
КЕПIТАЛ")
Товариство з обмеженою
відповідальністю
39018979
01001, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ
МЕЧНИКОВА, будинок 2
Лiцензiя АЕ №286925
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
02.07.2014
+380 44 391 5577

Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами,
Брокерська дiяльнiсть
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
22890033
03037, Україна, м. Київ, вул.
Бiлгородська, буд.14, кв.28
Свiдоцтво П 000301
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
23.12.2013
093-690-68-63
аудиторська дiяльнiсть

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
29.01.2015

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
03/2
/2015-Т

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
3
Нацiональна
комiсiя з цiнних
парев та
фондового ринку

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

4
1 000

5
20 000

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

6
Бездокуме
нтарні
іменні

7
20 000 000

8
13.9

9
1 раз в 91
день

Сума
виплачених
процентів
за звітний
період (грн)
10
540 843.29

Дата
погашення
облігацій
11
08.03.2020

Опис

3) Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

3

4
0

5
0

Форма
існування та
форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

6

7
0

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Важливi подiї (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) у 2015 роцi були вiдсутнi
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Дочiрнi пiдприємства, iвлвї, представництва та iншi вiдокремленнi структурнi пiдроздiли в
емiтента вiдсутнi.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на кiнець 2015 року склала 4,25 штатнi
одиницi. З них 3 осiб займають основне мiсце (працюють повний робочий день), 2 осiб
працюють за сумiсництвом (неповний робочий день). Фонд оплати працi зменшився у звязку з
виключенням з штатного розпису посади головного юрисконсульта.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до об'єднаних пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Таких пропозицiй не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу,
за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк
корисного використання об'єкта основних засобiв.
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).
Згiдно з положеннями Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (МСБО) 39 "Фiнансовi
iнструменти - визнання та оцiнка", фiнансовi активи класифiкуються за чотирма категорiями:
- фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки;

iнвестицiї утримуванi до погашення;
позики та дебiторська заборгованiсть;
фiнансовi активи, доступнi (наявнi) для продажу.
Керiвництво визначає прийнятну класифiкацiю фiнансових iнструментiв на момент початкового
визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при
початковому визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, не можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових
iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню "позики та дебiторська заборгованiсть", можуть
бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових iнструментiв,
наявних для продажу, якщо суб'єкт господарювання має намiр та спроможнiсть утримувати їх у
найближчому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути
перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi
випадки можуть бути пов'язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд знову
вiдбудеться найближчим часом.
Подальша оцiнка фiнансових активiв проводиться на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
(утримуванi для торгiвлi):
Фiнансовий актив класифiкується як утримуваний для торгiвлi, коли вiн: був придбаний з
основною метою продажу у найближчому майбутньому; або на момент первiсного визнання є
частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими Товариство управляє як
єдиним портфелем i стосовно яких iснує недавня фактична iсторiя отримання
короткострокового прибутку.
Товариство класифiкує цiннi папери як торговельнi в разi, коли вiн має намiр продати їх
протягом нетривалого перiоду пiсля придбання, а саме протягом 250 днiв. Торговi цiннi папери
не переводяться з цiєї категорiї, навiть якщо намiри Товариства в подальшому змiнюються.
Цiннi папери, що придбанi для управлiння лiквiднiстю, а не для отримання короткострокових
прибуткiв, вiдносяться до категорiї iнвестицiйних цiнних паперiв доступних для подальшого
продажу. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки облiковуються на рахунку 352 "Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї".
Фiнансовий актив, який не є таким, що утримується для торгiвлi, може бути визначений як
такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток
або збиток, пiсля первiсного визнання, якщо:
застосування такої класифiкацiї лiквiдує або суттєво зменшує дисбаланс в оцiнцi або
визнаннi, який, iнакше, мiг би виникнути; або
фiнансовий актив є частиною групи фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на
операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних
паперiв. Справедлива вартiсть фiнансового iнструмента пiд час первiсного визнання, як правило,
представляє собою цiну операцiї (тобто справедливу вартiсть наданої або отриманої
компенсацiї).
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Товариством в
торговий портфель облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки.
За справедливу вартiсть цiнного паперу пiсля визнання, береться вартiсть, що визначена за
найнижчим бiржовим курсом на звiтну дату. У разi вiдсутностi котирувань на звiтну дату
справедлива вартiсть цiнного паперу, вираховується за його найближчим до звiтної дати
бiржовим курсом, що склався за результатами бiржових торгiв протягом останнiх п'яти робочих
днiв. Якщо пайовий iнструмент (акцiя) не має котирувальної ринкової цiни на активному ринку,

i справедлива вартiсть якого не може бути точно вимiряна, вiн продовжує оцiнюватися за
собiвартiстю на звiтну дату.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Емiтент надає кредити за рахунок власних коштiв та фiнансовий лiзинг, завдяки цим послугам в
отримує дохiд.
Зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю не займається.
Основними клiєнтами є фiзичнi особи, якi беруть кредит пiд купiвлю нерухомостi.
сновним 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.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Покищо керiвництво планує лише i далi заключати кредитнi договора та договора позики.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Не вiдбувалось правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової
ради та членами виконавчого органу.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв емiтента належить лише шафа для документiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Фiнансово-економiчнi - нестача обiгових коштiв, великi податки, дебiтори
Соцiальнi - Низька купiвельна спроможнiсть населення
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015 роцi бувло три штрафи по 1700грн за несвоєчасне подання iнформацiї до НКЦПФР.
Штрафи були оплаченi вчасно
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Облiкова полiтика пiдприємства розроблена самостiйно(пр.№1-ОП вiд 02.01.2015р.), 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.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв на кiнець 2015 року склала 39,5 млн, з яких
очiкуваний прибуток складає 2 млн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
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.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводив дослiджень та розробок.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв у Емiтента вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У Емiтента вiдсутня iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового
стану.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

0
11
0
0
0

0
9
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11
0
0
0

0
9
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
9
0
0
11
9
Протягом 2015 року амортизацiя основних засобiв склала 2 тис.
Повнiстю замортизуються основнi засоби через 3 роки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
79 348
43 936
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 000
7 000
Скоригований статутний капітал
7 000
7 000
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
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 року № 485 (з урахуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 72 348 тис грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за попереднiй перiод
становить становить 36 936 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
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї серiї Д
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

14.04.2015

14 100

13.9

08.03.2020

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

64 551

X

X

X
X

150 108
228 759

X
X

X
X

-

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
01.04.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
01.04.2015

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"
22890033
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
03037, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Бiлгородська, буд.14, кв.28
аудитора
279/4, 26.09.2013
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 301, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000301, дата видачі
23.12.2013, строк дії 24.09.2020
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2015
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підприємця)
фiрма "УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"
22890033
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
03037, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Бiлгородська, буд.14, кв.28
аудитора
0322, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 301, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000301, дата видачі
23.12.2013, строк дії 24.09.2020
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"
Cвiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0322
вiд 26.01.2001р.
Україна
м .Київ, вул. Бiлгородська,14,кВ.28 Тел./факс: (044) 270-20-62,
E-mail: Larisa072@gmail.com

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КРЕДЕКС "

станом на 31 грудня 2015 року.

м. Київ - 2016
Цей аудиторський висновок адресується :
ў
Власникам та керiвництву ТОВ "КРЕДЕКС";
ў
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ
ФIРМОЮ "УНIВЕРСАЛ-АУДИТ" проведено аудит фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДЕКС" (далi ТОВ "КРЕДЕКС", також Товариство) за 2015 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
Дати внесення змiн до статуту
26.02.2009 року

18.11.2009 року
18.05.2010 року
23.05.2011 року
12.07.2011 року
28.04.2014 року
Перелiк лiцензiй (дозволiв) 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 (основний);
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 6
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС", що додається, яка
включає звiт про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року i звiт про
сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал 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 висловлення думки щодо цiєї фiнансової
звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту .Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання 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 фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання 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 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 нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, її фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв.
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.
Остання редакцiя статуту зареєстрована 28 квiтня 2014 року у зв?язку з
перейменуванням Товариства ТОВ "АУЗ ФАКТОРИНГ" у ТОВ "КРЕДЕКС" та
вулицi, на якiй зареєстроване мiсцезнаходження ТОВ ?КРЕДЕКС?.
Рiшення про реєстрацiю нової редакцiї статуту прийнято загальними зборами
учасникiв, яке зафiксовано у протоколi №24/04/2014 вiд 24 квiтня 2014 року.
Пiсля останньої реєстрацiї нової редакцiї статуту склад учасникiв та розмiр
статутного капiталу залишився незмiнним.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Станом на 31.12.2014 року та 31.12.2015 року
складають:

чистi активи ТОВ "КРЕДЕКС"

Рядок Найменування показника
Значення показникiв на кiнець звiтного
перiоду
(31 грудня 2014 року), тис.грн.
Значення показникiв на кiнець звiтного
перiоду
(31 грудня 2015 року), тис.грн.
1.
Активи
1.1. Необоротнi активи
13 484
7 897
1.2. Оборотнi активи 38 932
229 494
1.3. Разом активи (рядок 1300 ф.№1) 52 416
237 391
2.
Зобов'язання
2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
100 149 411
2.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення
43 936
79 348
2.3. Разом зобов'язань
44 036
228 759
3.
Чистi активи (рядок 1.3. -2.3)
8 380 8 632
4
Власний капiтал у тому числi:
8 380 8 632
4.1 Статутний капiтал у 7 000 7 000
4.2. Нерозподiлений прибуток
1 380 1 632
5.
Перевищення вартостi чистих активiв ТОВ "КРЕДЕКС" розмiру
зареєстрованого статутного капiталу проводиться за формулою:
(рядок 3 - рядок 4.1)
1 380 1 632
Вартiсть чистих активiв ТОВ "КРЕДЕКС" станом на 31.12.2014 р.
становить
8 632 тис. грн. , що бiльше розмiру статутного капiталу на 1 632 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 Товариства:
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 - 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 31.12.2015 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.
III. IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення
аудиту
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ
22890033
Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Солом'янською районною державною
адмiнiстрацiєю у м. Києвi 30 вересня 1994 року
Мiсцезнаходження
03037 м. Київ, вул. Бiлгородська, буд. 14, кв.28
Фактичне мiсце розташування
03037 м. Київ, вул. Бiлгородська, буд. 14,
кв.28
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв

аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фiрм
та аудиторiв за № 0322, яке видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд
26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24 вересня 2020 року (рiшення АПУ вiд
24 вересня 2015 року №315/3).
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва НКЦПФР про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв
Реєстрацiйний номер 301, Серiя та номер
Свiдоцтва П № 000301 вiд 23.12.2013р.
Термiн дiї свiдоцтва - з 23.12.2013 року до 24.09.2020 року
№, серiя , дата видачi та термiн дiї 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.
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва
0102 вiд 06 лютого 2014 року.
Термiн дiї з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року
Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 270-20-62, моб.
093-690-68-63, E-mail: Larisa072@gmail.com
Керiвник Сiренко Лариса Володимирiвна
Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, що проводили аудит; номери, серiї, дати
видачi сертифiкатiв аудиторiв, виданих АПУ:
Кириленко Олена Анатолiївна
сертифiкат аудитора вiд 28.04.1994р., Серiя
А, № 001156, термiн дiї сертифiкату до 28.04.2018 р.
Матешко Микола Миколайович
сертифiкат аудитора вiд 24.12.1999 р. серiя А
№ 004050, термiн дiї сертифiкату до 24.12.2018 року.
Сiренко Лариса Володимирiвна
сертифiкат аудитора вiд 27.12.1994 р. серiя А
№ 001799, термiн дiї сертифiкату до 27.12.2018 року.
Дата початку проведення аудиторської перевiрки 15 сiчня 2016 р.
Дата закiнчення проведення аудиторської перевiрки 01 квiтня 2016 р.
Дата i номер Договору на проведення аудиторської перевiрки
№ 15/01-ТОВ
вiд 15.01.2016 року
Дата складання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) 01 квiтня
2016 р.
Директор ТОВ АФ "УНIВЕРСАЛ-АУДИТ"

Сiренко Л.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КРЕДЕКС"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

36303279

803910000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
240
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Фінансовий лізинг
64.91
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 04112 м.Київ, Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 8, поверх 6, 0444517991
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

30
31
(1)
965
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)

206
217
( 11 )
0
9
11
(2)
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

7 600

1035
1040
1045
1050
1060

12 489
0
0
0
0

0
82
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
13 484

0
7 897

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

520

523

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

27
0
0
0
0
33 253
5 091
37
0
37
0
0

67
1
0
115
0
211 450
8 804
8 534
0
8 534
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
4
38 932

0
0
0
0
0
229 494

1200

0

0

1300

52 416

237 391
На кінець
звітного
періоду
4
7 000
0
0
0
0
0
0
1 632
(0)
(0)
0
8 632

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

7 000
0
0
0
0
0
0
1 380
(0)
(0)
0
8 380

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
100
0
0
0
0
0

0
0
0
149 411
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
149 411

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
612
0
0
0
5
0
0
0
0
0
48
0
43 271
43 936

0
578
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
78 722
79 348

1700

0

0

1800
1900

0
52 416

0
237 391

Керівник

Гаркуша Лариса Вiкторiвна

Головний бухгалтер

Корочкiна Галина Iванiвна

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КРЕДЕКС"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

36303279

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

232

170

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 193 )
(0)

(0)
(0)

2090

39

170

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
9 674

0
0
0
404

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 047 )
(0)
( 5 365 )

( 737 )
(0)
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

3 301

0

2195
2200
2220

(0)
0
1 472

( 163 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

6 615
0
( 3 708 )
(0)
( 7 428 )
0

0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

252

0

2295
2300

(0)
0

( 163 )
-74

2305

0

0

2350

252

0

2355

(0)

( 237 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
252

0
-237

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1
Витрати на оплату праці
2505
158
Відрахування на соціальні заходи
2510
53
Амортизація
2515
12
Інші операційні витрати
2520
6 188
Разом
2550
6 412
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0.000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1
98
36
0
602
737
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0.000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0.000000

0.000000

2650

0.00

0.00
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КОДИ
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за ЄДРПОУ

36303279

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

118 551
0
0
0
0
0
0

54 105
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
4 046

0
0
0
0
0
69

3100
3105
3110
3115
3116

( 3 014 )
( 123 )
( 59 )
( 87 )
( 22 )

( 243 )
( 75 )
( 40 )
( 106 )
( 74 )

3117

( 36 )

( 18 )

3118

( 28 )

( 14 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

( 15 )
( 41 238 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 116 922 )
2 392

(0)
( 61 )
12 396

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 7 600 )
(0)
(0)
(0)

( 12 484 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-7 600

(0)
-12 484

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

17 581

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 8 500 )
9 081
3 873
37
4 624
8 534

(0)
0
-88
125
0
37
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Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
7 000
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 380
0

4010
4090
4095

0
0
7 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
8 380
0

0
0
1 380

0
0
0

0
0
0

0
0
8 380

0

252

0

0

252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
7 000

0
0

0
0

0
0

252
1 632

0
0

0
0

252
8 632
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" (далi - Компанiя) за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року пiдготовлена керiвництвом Компанiї.
Компанiя є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеним 11 грудня 2008 року. Номер
запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв
1070102000003541
Види дiяльностi компанiї:
64.19 - Iншi види грошового посередництва.
64.91 Фiнансовий лiзинг
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),н.в.i.у.
Має свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про
реєстрацiю фiнансової установи серiї ФК №224 26.03.2009 року. З правом надання послуг
факторингу та фiнансового лiзингу
Офiс Компанiї знаходиться в Українi у м. Києвi, вул.. Авiаконструктора I.Сiкорського, 8, поверх
6
Учасники
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрованими учасниками Компанiї є наступнi юридичнi
особи, якi володiють її часткою:
Учасники
Резиденство Вiдсоток голосiв у статутному капiталi %
КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД Республiка КIПР
100
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства та Загальними Зборами Товариства 28 березня 2016 року. Нi учасники Товариства,
нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до
випуску.
2.5. Основнi принципи фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв
Фiнансової звiтностi (МСФЗ) до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"),
прийнятими в Українi в редакцiї затвердженої Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової
звiтностi в перекладi, який оприлюднений на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
"Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї; стандарти, якi були випущенi, але ще не
вступили в силу"
Змiни до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi могли мати вплив на облiковi
полiтики Компанiї при достроковому їх вживаннi.
- МСФЗ (IFRS) 9"Фiнансовi iнструменти", вступає у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати, вступають у дiю по вiдношенню до
рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2015 р. або пiсля цiєї дати, з можливiстю
дострокового вживання.
- МСФЗ(IFRS) 15 "Виручка по договорах з клiєнтами", вступає у дiю по вiдношенню до рiчних
звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 р. Дозволено дострокове вживання. Пiдприємства
можуть застосовувати стандарт ретроспективно або використовувати модифiкованi правила
переходу.
- Поправки до МСБО (IАS) 16 "Основнi засобi" та МСБО (IАS) 38 "Нематерiальнi активи"
вiдносно амортизацiї. Поправки вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2016 р., застосовуються перспективно, дозволено дострокове вживання.
- МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання", вступає у дiю по
вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати, з
можливiстю дострокового вживання.
-МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", стандарт застосовується для складання фiнансової звiтностi за
рiчнi перiоди, якi починаються пiсля 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. МСФЗ 16 замiнює МСБО
17 та вiдповiднi Тлумачення.
Дострокове застосування нового стандарту можливе в разi одночасного застосування МСФЗ 15.
Управлiнський персонал Товариства не застосовувало цi стандарти при складаннi фiнансової
звiтностi за 2015 рiк. Керiвництво Товариства очiкує, що набуття чинностi перелiченими
стандартами та тлумаченнями не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2015 року.
2.7. Основи складання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за
винятком оцiнки фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" ("МСБО 39").
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ 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 ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах,
якi вважаються об?рунтованими 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 ?рунтуються 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.
Податок на прибуток - податок на прибуток за звiтний перiод включає суму поточного податку
розрахованого за правилами податкового законодавства.
Поточний податок на прибуток - сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з
розмiру оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток має вiдмiнностi вiд
чистого прибутку, який розраховується та вiдображається у звiтi про фiнансовi результат,
оскiльки не включає статтi доходiв та витрат, що пiдлягають оподаткуванню за правилами
податкового облiку. Нарахування зобов'язань Компанiї з поточного податку на прибуток
здiйснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України
фактично встановлених на звiтну дату.
Справедлива вартiсть - справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на
органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на
момент закриття торгiв на звiтну дату.
По вкладеннях в цiннi папери, для яких активний ринок вiдсутнiй, справедлива вартiсть
розраховується з використанням iнших методiв оцiнки фiнансових iнструментiв. Такi методи
оцiнки включаються використання iнформацiї про нещодавно здiйснених на ринкових умовах
угодах мiж обiзнаними, зацiкавленими здiйснити таку операцiю незалежними один вiд одного
сторонами, або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного зi характером
iнструменту, аналiз дисконтова них грошових потокiв або iншi моделi визначення цiни.
Фiнансовi активи
Iнвестицiї, якi визнаються в облiку i вибувають з облiку в момент вчинення правочину, у разi
якщо придбання або продаж фiнансового вкладення здiйснюється у вiдповiдностi з договором,
умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на вiдповiдному ринку, i
первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус транзакцiй нi витрати, безпосередньо
вiдносяться до угоди, за винятком фiнансових активiв, що вiдносяться до категорiї активiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, якi спочатку вiдображаються
за справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи, Компанiя класифiкує з МСФЗ "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка",
якi визначаються за чотирма категорiями фiнансових iнструментiв:
1.
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання , врахованi за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток: є фiнансовi активи, або фiнансовi зобов'язання, якi придбанi або викупленi
з метою продажу або викупу найближчим часом; або якi є частиною портфеля iдентифiкованих
фiнансових iнструментiв, керування якими здiйснюється спiльно, i недавнi операцiї з якими
свiдчать про тенденцiю до отримання короткострокового прибутку; або якi є похiдними за
винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або
класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування, або тi, якi пiсля первiсного визнання
визначенi пiдприємством за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
2.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначними платежами та фiксованим строком погашення, якi пiдприємство планує i може
утримувати до погашення.
3.
Позики i дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначними платежами, якi не котируються на активному ринку, за винятком активiв, якi
пiдприємство має намiр продати негайно або в найближчому майбутньому, якi повиннi бути
класифiкованi як призначенi для торгiвлi, а також активи, якi пiдприємство при первiсному
визнаннi класифiкує як облiкованi за справедливою вартiстю через прибуток i збиток, або

активiв, класифiкованих пiдприємством при первiсному визнаннi як наявнi для продажу, або
активiв, за якими власник може не вiдшкодувати значну частину своїх початкових iнвестицiй, за
винятком випадкiв, коли це вiдбувається через погiршення кредитоспроможностi.
4.
Фiнансовi активи, утримуванi для продажу - непохiднi фiнансовi активи, якi
класифiкуються, як наявнi для продажу, та не класифiкуються як: позики та дебiторська
заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i мети
придбання i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.
Метод ефективної процентної ставки - метод ефективної процентної ставки використовується
для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу та розподiлу процентних доходiв
протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну дiї
фiнансового активу або бiльш короткого термiну, якщо це застосовано.
Доходи, що вiдносяться до боргових iнструментiв, вiдображаються за методом ефективної
процентної ставки.
Первiсне визнання та припинення визнання
Фiнансовi активи, що знаходяться в облiку Компанiї та у сферi дiї МСФЗ(IAS) 39,
класифiкуються за вiдповiдними групами при їх первiсному визнаннi. Всi угоди з купiвлi або
продажу фiнансових активiв, що вимагають придбання активiв в термiн, встановлений
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на "стандартних
умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе
зобов'язання купити або продати актив. Первiсне визнання фiнансового активу здiйснюється за
їх справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на прибуток/збиток за перiод.
Витрати по нездiйсненим угодам вiдносяться на витрати перiоду.
Облiк фiнансових активiв припиняється при закiнченнi прав на отримання грошового потоку вiд
вiдповiдного фiнансового активу, або при передачi Компанiєю всiх ризикiв та вигод. Облiк
фiнансових активiв припиняється при їх погашеннi i при закiнченнi строку зобов'язань.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи, що доступнi для продажу оцiнюються за
справедливою вартiстю, за винятком тих, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно
визначити. Цi iнструменти облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням витрат на укладання
угоди та збиткiв вiд знецiнення.
Всi утримуванi до погашення активи оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Всi цi фiнансовi iнструменти переоцiнюються з
урахуванням зменшення їх вартостi.
Прибуток або збитки, що виникають в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв, вiдображених через прибуток або збиток, вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд. Рiзницi, що виникають у зв'язку iз змiнами у справедливiй вартостi доступних для
продажу фiнансових iнструментiв, визнаються через iнший сукупний доходiв, за винятком
знецiнення, яке визнається в звiтi про фiнансовi результати.
Знецiнення фiнансових активiв, дебiторської та iншої дебiторської заборгованостi.
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi та фiнансових
активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається за наявностi
об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля прийняття фiнансового
активу до облiку. Збиток вiд знецiнення напряму зменшує балансову вартiсть фiнансових
активiв та дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, величина знецiнення
розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю
прогнозованих майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки

вiдсотка. При цьому балансова вартiсть фiнансових вкладень на дату вiдновлення знецiнення не
може перевищувати амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б
знецiнення не визнавалося.
4.
НЕОБОРОТНI АКТИВИ.
До складу необоротних активiв входять основнi засоби, до яких вiдноситься шафа для
документiв 9 тис. грн. За перiод користування нараховувався знос на суму 2 тис.грн. Строк
корисного використання основних засобiв наступний:
-меблi офiснi - 48 мiсяцiв
До складу нематерiальних активiв вiдносяться придбання модуля кредитування первiсною
вартiстю 211 тис. грн.., та розробка власного сайту компанiї первiсною вартiстю 7 тис.грн.
Амортизацiя по нематерiальних активах склала 11 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi у капiталi iнших
пiдприємств на кiнець 2015 року склали 7 600 тис грн.. У 2015 роцi Товариство стало учасником
наступних компанiй:
ТОВ "Сiрiус Iнвест Груп" (ЄДРПОУ 38982479) - 99,99% ( в грошовому еквiвалентi - 7 199
тис.грн)
ТОВ "БК "Стромат" (ЄДРПОУ 32527965) - 0,1% (в грошовому еквiвалентi - 198,50грн)
ПАТ "ЗНВКIФ "Еверест" (ЄДРПОУ 38866146) - 100% (1 602 000 шт акцiй даного фонду)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть складається з лiзингових платежiв мiж фiзичними та
юридичними особами та становить 82 тис грн..
5.
ОБОРОТНI АКТИВИ
Запаси
Запаси станом на 31.12.2015 року вiдсутнi.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв
запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає
вимогам МСБО 2 "Запаси".
Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi.
Протягом 2015 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за
вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi за чистою
вартiстю був проведений аналiз заборгованостi за строками її виникнення та нарахований резерв
сумнiвних боргiв. У зв'язку з вiдсутнiстю надiйної iнформацiї про фiнансовий стан боржникiв i
неврегульованостi правових механiзмiв повернення заборгованостi, оцiнка можливих збиткiв
може вiдрiзнятись вiд реальних розмiрiв в майбутньому.
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.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги станом на 31.12.2015 року
становить 523 тис. грн яка включає послуги по договорам факторингу.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року складає 211 450 тис. грн.,
яка включає в себе зобов'язання по кредитним договорам та безвiдсоткову поворотну фiнансову
допомогу.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2015 року на балансi Товариства є акцiї простi iменнi на суму 7 304 тис.грн та
вексель - 1 500 тис.грн..
Компанiя володiє наступними акцiями:
Акцiями простими iменними ВАТ "Агромашбуд" (ЄДРПОУ 33151719) (1 000 000,000
шт. номiнальна вартiсть 0,25 грн за шт), якi представленi як фiнансовi iнвестицiї в наявностi для

продажу за ринковою вартiстю на дату укладення договору на суму 3 355 966,03 грн (згiдно
договору купiвлi-продажу №Б24/11 вiд 07.07.2011 року та №Б8823/10 вiд 20.08.2010 року.);
Акцiями простими iменними ВАТ "Днiпрошина" (ЄДРПОУ 05768898) (7 000 шт.
номiнальна вартiсть 50,00 грн за шт..), якi представленi як фiнансовi iнвестицiї в наявностi для
продажу за ринковою вартiстю на дату укладення договору на суму 350 000,00 грн (згiдно
договору купiвлi продажу ЦП № Б31/11 вiд 23.09.2011 року);
Акцiями простими iменними ВАТ "Миронiвський завод по виготовленню круп i
комбiкорма" (ЄДРПОУ 00951770) (800 000,000 шт. номiнальна вартiсть 0,25 грн за шт..), якi
представленi як фiнансовi iнвестицiї в наявностi для продажу за ринковою вартiстю на дату
укладення договору на суму 200 000,00 грн (згiдно договору купiвлi-продажу ЦП №Б22/11 вiд
27.05.2011 року)
Акцiями простими iменними ПАТ "Черкаський РТЗ" (1 160 410,000 шт. номiнальна
вартiсть 0,25 грн. за шт..), якi представленi як фiнансовi iнвестицiї в наявностi для продажу за
ринковою вартiстю на дату укладення договору купiвлi-продажу на суму 3 713 312,00грн
(згiдно договору купiвлi-продажу ЦП БО1263/15 вiд 25.12.2015 року) ;
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках., а саме:
грошовi кошти на поточних рахунках - 8 534 тис грн.
Депозитний (USD) в ПАТ "Укрексiмбанк"
8 385 833.05
Депозитний (USD) в ФIЛIЯ ПАТ "ПУМБ" в м.Києвi
2 400.07
ДЕПОЗИТНИЙ в ПАТ "ПУМБ" 100.00
Поточний (USD) в ВАТ "Укрексiмбанк" 106 568.48
Поточний (USD) в ПАТ "ПУМБ" 65.04
Поточний 920 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" 1 359.28
Поточний в Казначейство України(ел.адм.подат.)
26.00
Поточний в ПАТ "ПУМБ" 22 700.03
Поточний в ПАТ "Унiверсал Банк" 624.90
Поточний в ПАТ "Полтава-банк" 822.91
Поточний Новий в ПАТ "Укрексiмбанк" 13 512.35
Разом 8 534 012.11
Кошти на депозитних рахунках в сумi - 8 388 тис.грн та кошти на валютних рахунках в валютi
долари, по курсу НБУ на дату 31.12.2015 р - 8 495 тис.грн
6.
КАПIТАЛ
Статутний капiтал
Станом на 31.12.2015 року зареєстрований статутний капiтал Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" становить 7 000 000,00 грн., що вiдповiдає вимогам чинного
законодавства та встановленим нормативам
Статутний капiтал сформовано виключно грошовими коштами у повному обсязi.
7.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточнi зобов'язання i забезпечення станом на 31 грудня 2015 року представленi таким чином:
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк
погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з
критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2015 року
становить 578 тис. грн. яка складається з заборгованостi за послуги, що вiдносяться до
дiяльностi Товариства.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування на 31.12.2015

року становить 48 тис. грн. яка складається з страхових платежiв, що вiдносяться до
фiнансового лiзингу за 2015рiк
Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2015 становлять 78 722 тис грн., якi складаються з
непогашеної кредиторської заборгованостi по договорам безвiдсоткової фiнансової допомоги.
8.
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ
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.
Станом на 31 грудня 2015 року елементи операцiйних витрат представленi наступним чином:
-Матерiальнi затрати - 1 тис.грн
-Витрати на оплату працi - 158 тис. грн.
-Вiдрахування на соцiальнi заходи - 53 тис.грн
-Амортизацiя - 12 тис. грн
- Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року склали 6188 тис. грн., в якi
входять розрахунково-касове обслуговування, розрахунки з вiтчизняними постачальниками,
податок на нерухомiсть, орендна плата за примiщення та iн.
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.
Iнформацiя щодо виплат провiдному управлiнському персоналу
Загальний розмiр винагород вищому керiвництву, включений до складу адмiнiстративних
витрат, може бути представлений у такий спосiб.
2015 рiк
2014 рiк
Винагороди вищому керiвництву, тис.грн
17,1
31,2
Податки й вiдрахування по заробiтнiй платi, тис.грн
6,29
11,48
Усього винагород
23,39
42,68
9. ОРЕНДА
Компанiя є орендарем офiсного примiщення за контрактом укладеним з юридичною особою.
Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване примiщення
знаходиться за адресою: Україна, 04112, м. Київ, вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського 8,
поверх 6
Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передає iншiй сторонi (орендатору)
ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок термiну
оренди - це найбiльш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами
зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який
орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстять вона ознаки оренди, засноване на аналiзi

змiсту угоди на дату початку дiї договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи
залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у
право користування активом або активами в результатi даної угоди вiд однiєї сторони до iншої,
навiть якщо це вказується у договорi явно.
Перiод амортизацiї по капiтальних вкладеннях в орендованi основнi засоби являє собою перiод,
протягом якого Компанiя має можливiсть продовжувати термiн оренди з урахуванням
юридичних положень, що регулюють вiдповiдна умови продовження. Дане положення
вiдноситься до договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неї є успiшна iсторiя
продовження термiнiв оренди. Капiтальнi вкладення в орендованi основнi засоби (офiсне
примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання або термiну вiдповiдної
оренди, якщо цей термiн коротший.
Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартiсть
одиницi, яка генерує грошовi потоки, перевищує його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування,
балансова вартiсть активу списується до його очiкуваного вiдшкодування
10. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
Податкове законодавство та умови регулювання в Українi
Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу
до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств,
продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями,
наявнiстю рiзних тлумачень сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади.
Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi,
можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже,
можуть бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є
вiдкритими для перевiрки податковими органами.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї.
У ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань виходячи з
оцiнки керiвництвом iмовiрної величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення
таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, ?рунтуючись на трактуваннi податкового
законодавства, вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш,
податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного
законодавства, i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
11. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всiх видiв дiяльностi в 2015 роцi Компанiєю отриманий прибуток в розмiрi 252
тис. грн.
12. IНШИЙ ФIНАНСОВИЙ ДОХIД
Iнший фiнансовий дохiд отриманий Компанiєю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року є
1472 тис. грн. та складається з отриманих вiдсоткiв вiд розмiщення депозитiв та вiдсоткiв за
операцiями з ОВДП.
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.

Оподаткування
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке
вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку
на прибуток включають поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок i визнаються у
складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Стосовно питань
оподаткування факторингових операцiй Компанiя керується п. 153.5 Податкового кодексу
України.
За 2015 рiк сума податку на прибуток становить 61 380,00 грн. та пiдлягає сплатi до 10.03.2016
року.
13. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Пов'язаними сторонами вважається сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати
iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на поняття фiнансових та операцiйних рiшень
iншою стороною.
Операцiї мiж 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.
Операцiї мiж пов'язаними сторонами передбачають передачу ресурсiв або зобов'язань,
незалежно вiд стягування плати.
Спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.
Пов'язанi сторони Компанiї включають 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
якої у Компанiї є iстотний вплив.
Пов'язанi сторони Компанiї:
КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД учасник 100% ;
Гаркуша Лариса Вiкторiвна - Генеральний директор
В 2015 роцi Компанiя не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi товарiв, робiт i послуг мiж
пов'язаними сторонами. Будь яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Компанiї
вiдсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Компанiєю не укладались.
За рiк , що закiнчився 31 грудня 2015 року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi пов'язаним сторонам.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться
Компанiєю в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.
14. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї пiддаються наступним фiнансовим
ризикам: кредитний ризик, ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi
ризики, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Товариство не має
операцiй с iноземною валютою.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному середовищi,
яке є властивим для фiнансової системи України. У разi зростання вiдсоткових ризикiв
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн
вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Для того, щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика
Компанiї базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Компанiї з урахуванням
вимог чинного законодавства України. Компанiя мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого
iнвестицiйного портфелю, аналiзує фiнансовi активи перед їх покупкою i вiдстежує подальшу
iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть своїх iнвестицiй з високими рейтингами
надiйностi.
15. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
"
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих
позик.
16. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати (31 грудня 2015 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний
вплив на показники фiнансової звiтностi Компанiї та вимагають розкриття iнформацiї в
примiтках до цiєї фiнансової звiтностi

