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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Гаркуша Лариса Вiкторiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Кредекс 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36303279 

4. Місцезнаходження: 04112, Україна, Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, вул. Авiаконструктора 

Iгоря Сiкорського 8,оф.4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)451-79-91,  

6. Адреса електронної пошти: hi@credex-credit.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): ,  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.credex.c

om.ua/report.html 23.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління  

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента  

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування  

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент  

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента  

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1.За 4кв емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб. 

 

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 не здiйснювалась виплата девiдентiв 

 



8. Емiтент не займається виробництвом продукцiї. 
 

9. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як емiтент не займається 

 

виробництвом продукцiї. 

 

10. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння 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) 

 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) 

 9 

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 посередництва 

10. 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 

 UA933223130000026501020042470 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ"Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 UA933223130000026501020042470 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання коштiв у позику в тому 

числi на умовах фiнансового 

кредиту 

831 30.03.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Згiдно розпорядження №2755 вiд 19.12.2019року Нацiональною 



комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг лiцензii анульованi ,на пiдставi заяви емiтента. 

Надання гарантiй та 

поручительств 

832 30.03.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Згiдно розпорядження №2755 вiд 19.12.2019року Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг лiцензii анульованi ,на пiдставi заяви емiтента. 

Надання послуг з факторингу 829 30.03.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Згiдно розпорядження №2755 вiд 19.12.2019року Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг лiцензii анульованi ,на пiдставi заяви емiтента. 

Надання фiнансового лiзингу 830 30.03.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Згiдно розпорядження №2755 вiд 19.12.2019року Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг лiцензii анульованi ,на пiдставi заяви емiтента. 

 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

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 облiкового складу на кiнець 2019року -  9  

осiб. На пiдприємствi працює один iнвалiд. Збiльшення фонду оплати працi вiдповiдає 

збiльшеню посадових окладiв працiвникiв емiтента. 

 

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 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 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 

Українi"№996-ХIV вiд 16.07.1999року та нацiональних положень (стандартiв)бухгалтерського 

облiку, а також з метою дотримання емiтентом єдиної методики вiдображення господарських 

операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової 

звiтностi було видано Наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на 

ТОВ "КРЕДЕКС" Наказу № 1/оп вiд 02 сiчня 2015 року 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується з використанням прямолiнiйного 

методу протягом очiкуваного строку корисного використання. 

Амортизацiю активу починають нараховувати, коли вiн стає придатним для використання, тобто 

коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацii . 

Нарахування амортизацii в Товариствi проводиться щомiсячно. Мiсячна сума амортизацii при 

застосуваннi прямолiнiйного методу визначається дiленням рiчної суми амортизацii на 12. 

Суму Hapaxoваної амортизацii Товариство вiдображає збiльшенням суми витрат i зносу 

основних засобiв. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 

"Нематерiальнi активи" з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. Придбанi 

(створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вapтостi 

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до 

робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мipi 

вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом. 

Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в 

тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до 

якого цi витрати вiдносяться. 

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється 

наказом Директором Товариства. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю). 

Товариство визнає фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли стає стороною контрактних 

положень щодо цього фiнансового iнструмента (параграф 3.1.1 МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" (далi - МСФЗ 9)). Коли фiнансовий iнструмент визнаєтъся в активах Товариства, 

вiн класифiкується вiдповiдно до параграфiв 4.1.1-4.1.5 МСФЗ 9. 

Товариство визнає такi фiнансовi iнструменти: 

- Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю; 

- Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю iз визнанням результатiв 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

- Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю iз визнанням результатiв 

переоцiнки у прибутках або збитках. 

Згiдно з МСФЗ 9 пiд час первiсного визнання фiнансового активу вiн оцiнюється за 

справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному 

визнаннi є, як правило, цiна операцii (тобто справедлива вартiсть наданої компепсацiї) (параграф 

Б5.1.1 МСФЗ 9). 



 

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 коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредита, завдяки цим 

послугам отримує дохiд. 

Зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю не займається. 

Основними клiєнтами є фiзичнi особи, якi беруть позику пiд купiвлю нерухомостi. Оновним 

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. Кредитування є одним з найперспективнiших 

напрямiв розширення, вдосконалення, розвитку i зростання дiяльностi промислових пiдприємств 

України, а також важливим чинником пiдвищення платоспроможностi населення та соцiальної 

стабiльностi 

Кредитний ринок сприяє зростанню виробництва i товарообiгу, руху капiталiв усерединi країни, 

трансформацiї грошових заощаджень в капiталовкладення, реалiзацiї науково-технiчної 

революцiї, оновленню основного капiталу. У цьому сенсi ринок опосередковує рiзнi фази 

вiдтворення, є своєрiдною опорою матерiальної сфери виробництва, звiдки вона черпає 

додатковi грошовi ресурси. 

 

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  

На данний час керiвництво планує лише  отримання доходiв  вiд вже заключених  договорiв  

позики 

 

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 : комп'ютерна технiка та меблi. 

 



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 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Цiлями товариства пiд час управлiння капiталом є забезпечення здатностi Товариства 

продовжувати безперервну дiяльнiсть таким чином, щоб приносити дохiд вiд укладених позик  

 

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 2019 року склала 76 млн, з яких 

очiкуваний прибуток на 2020рiк 6млн. 

 

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. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки не проводяться. 

 

 

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 , 

 

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) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ"Груп СЄБ Україна", 34474821, Менеджер зы збуту 

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



 01.04.2015, обрано  безстроково 
9) Опис 

 З 01.04.2015року Гаркуша Лариса Вiкторiвна займає посаду генерального директора за 

сумiсництвом.Загальний стаж роботи 12рокiв.Повноваження та обов'язки особи передбаченi 

Статутом товариства,посадовою iнструкцiєю,а також iншими внутрiшнiми документами 

товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв,чи злочину у сферi господарської,службової дiяльностi не має 

 

1) Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

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

 Майстрюк Марина Валерiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ"Кредекс Фiнанс", 36799749, керiвник вiддiлу факторингових операцiй 

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

 01.04.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 З 01.04.2014року Майстрюк Марина Валерiївна прийнята на посаду керiвника вiддiлу 

факторингових операцiй, з 29.12.2016року займає посаду внутрiшного аудитора. Загальний стаж 

роботи складає 19рокiв. Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 

товариства,посадовою iнструкцiєю,а також iншими внутрiшнiми документами товариства та 

чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв,чи злочину у сферi господарської,службової дiяльностi не має 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

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

29.01.2015 03/2/2015-Т Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA400018

9039 

відсотко

ві 

1 000 20 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

20 000 00

0 

13,9 1раз в 

91день 

135 135 08.03.2

020 

Опис Фактiв лiстингу та делiстингу не було. Додаткова емiсiя та довгострокове пагашення не вiдбувалося. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 9 23 0 0 9 23 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 9 23 0 0 9 23 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 9 23 0 0 9 23 

Опис 
В 2019роцi емiтентом було придбано ноутбук .  

Протягом 2018року амортизацiя основних засобiв склала 4тис. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

10 071 9 708 

Статутний капітал (тис.грн) 7 000 7 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 000 7 000 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв  

 

фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 

 

капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3071 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою 

 

вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 

 

2708 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства не меньше вiд статутного капiталу(скоригованого)  

Вимоги п3 ст155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 



Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 80 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 257 423 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 160 271 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 417 774 X X 

Опис Iншi зобов'язання складаються з незакритих зобов'язань 

пов'язаних з дiяльнiстю емiтента. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ 

УКРАЇНИ"(ПАТ"НДУ") 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, Тропiнiна 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АВ498004 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)591-04-37 

Факс  

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис Депозитарнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УКРСИББАНК"(АТ"УКРСИББАНК") 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 

Місцезнаходження 04070, Україна, Подiльський р-н, 

м.Київ, Андрiївська 2/12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АЕ286556 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)537-49-41 

Факс  

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис Депозитарнi послуги 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Кредекс 
за ЄДРПОУ 36303279 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 
Фінансовий лізинг за КВЕД 64.91 

Середня кількість працівників: 9 

Адреса, телефон: 04112 мiсто Київ, вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського 8,оф.4, (044)451-79-91 

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 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 65 35 

    первісна вартість 1001 251 251 

    накопичена амортизація 1002 ( 186 ) ( 216 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 9 23 

    первісна вартість 1011 34 52 

    знос 1012 ( 25 ) ( 29 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 9 869 9 869 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 9 943 9 927 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 117 117 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 5 5 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 3 070 5 591 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 311 258 407 787 

Поточні фінансові інвестиції 1160 4 330 4 330 

Гроші та їх еквіваленти 1165 297 80 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 297 80 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7 8 

Усього за розділом II 1195 319 084 417 918 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 329 027 427 845 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 000 7 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 708 3 071 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 9 708 10 071 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 16 900 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 16 900 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 156 101 160 001 

    товари, роботи, послуги 1615 61 47 

    розрахунками з бюджетом 1620 76 80 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 76 80 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 135 223 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 146 046 257 423 

Усього за розділом IІІ 1695 302 419 417 774 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 329 027 427 845 

 

Керівник    Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Кредекс 
за ЄДРПОУ 36303279 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 259 263 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 259 263 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7 594 6 243 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 738 ) ( 2 906 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 790 ) ( 356 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 2 325 3 244 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 30 40 



Інші доходи 2240 0 863 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 912 ) ( 2 741 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 985 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 443 421 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -80 -76 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 363 345 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 363 345 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 1 

Витрати на оплату праці 2505 1 936 1 218 

Відрахування на соціальні заходи 2510 368 226 

Амортизація 2515 34 73 

Інші операційні витрати 2520 3 188 1 744 

Разом 2550 5 528 3 262 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Кредекс 
за ЄДРПОУ 36303279 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 673 4 353 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 14 2 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 181 3 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 20 581 15 567 

Інші надходження 3095 155 083 89 591 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 449 ) ( 3 314 ) 

Праці 3105 ( 1 478 ) ( 882 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 379 ) ( 230 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 528 ) ( 424 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 117 ) ( 157 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 52 ) ( 53 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 359 ) ( 214 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 118 391 ) ( 21 142 ) 

Інші витрачання 3190 ( 46 267 ) ( 77 949 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 040 5 575 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 38 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 38 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 15 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 14 272 ) ( 5 558 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -14 257 -5 558 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -217 55 

Залишок коштів на початок року 3405 297 242 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 80 297 

 

Керівник    Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Кредекс за ЄДРПОУ 36303279 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 7 000 0 0 0 2 708 0 0 9 708 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 000 0 0 0 2 708 0 0 9 708 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 363 0 0 363 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 363 0 0 363 

Залишок на кінець року  4300 7 000 0 0 0 3 071 0 0 10 071 

 

Керівник    Гаркуша Лариса Вiкторiвна 

 

Головний бухгалтер    
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1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

 

Найменування Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредекс"  

Юридичний статус ТОВ "КРЕДЕКС" 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС" є юридичною особою з моменту його 

державної реєстрацiї, створено 11 грудня 2008 року. Номер запису в Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 1 070 102 0000 035413 

Офiс Компанiї знаходиться в Українi у м. Києвi, вул. Авiаконструтора Iгоря Сiкорського 8, офiс 

4 

Основними цiлями ТОВ "КРЕДЕКС" є отримання прибутку вiд надання фiнансових послуг. 

Видами дiяльностi Товариства є:  

- Код КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг (основний); 

- Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва; 

- Код КВЕД 64.92 Iншi види кредитування; 

- Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення), н. в. i. у. 

Види фiнансових послуг  - Розпорядженням НАЦКОМФIНПОСЛУГ виданi лiцензiї на надання 

таких послуг: 

- НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ(№ 829 вiд 30.03.2017р.) 

- НАДАННЯ ГАРАНТIЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (№ 832 вiд 30.03.2017р.) 

- НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ (№ 830 вiд 30.03.2017р.) 

- НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО 

КРЕДИТУ (№ 831 вiд 30.03.2017р.) 

Учасники 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрованими учасниками Компанiї є одна юридична особа, 

яка володiють її часткою: 

Учасники Резиденство Вiдсоток голосiв у статутному капiталi % 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД  (Кiпр),   нерезидент 100 

 

2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1. Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi 

Фiнансова  звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка має на 

метi задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть вимагати складати звiтнiсть згiдно 



їхнiми iнформацiйними потребами.Метою фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про 
фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства, яка є корисною 

для широкого кола користувачiв у разi прийняття ними економiчних рiшень. 

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна  валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є  українська гривня. 

Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.3. Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС" за 2019 рiк є Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi  в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть 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 провадження фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

 

Випуск фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС" за 2019 рiк був затверджений рiшенням Загальних 

зборiв учасникiв № 25/02/2020 вiд 25 лютого 2020 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи 

не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її випуску. 

 

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ. 

3.1.  База, використана для оцiнки активiв 

 

Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на 

переоцiнку основних засобiв.  

Стосовно iнвестицiй, щодо яких оцiнити справедливу вартiсть неможливо, у кожному випадку 

розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. 

3.2. Суттєвi облiковi полiтики 

 

Облiковi полiтики - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

затвердженi ТОВ "КРЕДЕКС" та застосованi ним при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. 

При виборi облiкових полiтик Товариство використовувало таку редакцiю МСФЗ, яка є 

актуальною на дату складання фiнансової звiтностi. 

Якщо приймається рiшення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, що 

МСФЗ дозволяє дострокове застосування), керiвництво Товариства вносить доповнення до 

облiкових полiтик, i вони застосовуються для складання фiнансової звiтностi. Прийнята 

облiкова полiтика Товариства застосовується послiдовно для аналогiчних операцiй, iнших подiй 

та умов, якщо тiльки конкретний МСФЗ спецiально не вимагатиме або не дозволятиме розподiл 

статей за категорiями, для яких можуть застосовуватися рiзнi облiковi полiтики. 

 Облiкова полiтика ТОВ "КРЕДЕКС" встановлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

     Фiнансова звiтнiсть ТОВ "КРЕДЕКС" за МСФЗ складається i подається керiвництвом та 

головним бухгалтером Товариства. 

Звiтним перiодом є календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня звiтного року. 

    Функцiональною валютою вважається українська гривня. 



    Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС" вiдповiдають встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Аналiз витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, здiйснюється з використанням класифiкацiї, заснованої на функцiї витрат, i на 

виконання вимог п. 105 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у Примiтках розкривається 

структура витрат за характером. 

     Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у фiнансовiй звiтностi 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. 

Iнформацiя про основнi види валових грошових надходжень та валових грошових виплат 

формується на пiдставi облiкових записiв Товариства згiдно МСБО 1.п.117 (б) 

      У ТОВ "КРЕДЕКС" нормальним операцiйним циклом, прийнято вважати цикл тривалiстю 

12 мiсяцiв. 

 

Визнання та оцiнка основних засобiв 

     Визнання та облiк основних засобiв вiдбувається згiдно МСБО 16 "Основнi засоби". 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року. Рiвень суттєвостi для основних засобiв приймається 6000,00 грн. 

     Первiсно Товариство облiковує основнi засоби за собiвартiстю. Придбанi (cтворенi) ocнoвнi 

засоби визнають за ix первiсною вартiстю, яка складаеться з вартостi придбання та витрат, що 

безпосередньо понесенi на придбання та доведення їх до робочого стану. 

 

Амортизацiя основних засобiв.  

     Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується з використанням прямолiнiйного 

методу протягом очiкуваного строку корисного використання. 

     Амортизацiю активу починають нараховувати, коли вiн стає придатним для використання, 

тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний 

до експлуатацii .  

     Нарахування амортизацii в Товариствi проводиться щомiсячно. Мiсячна сума амортизацii 

при застосуваннi прямолiнiйного методу визначається дiленням рiчної суми амортизацii на 12.  

     Суму Hapaxoваної амортизацii Товариство вiдображає збiльшенням суми витрат i зносу 

основних засобiв. 

     Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з 

якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

 

 

Нематерiальнi активи  

     Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 

"Нематерiальнi активи" з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. Придбанi 

(створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вapтостi 

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до 

робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мipi 

вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом.  

     Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки 

в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до 

якого цi витрати вiдносяться.  

     Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється 

наказом Директором Товариства.  

     Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю). 



 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. 

     Товариство визнає фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли стає стороною контрактних 

положень щодо цього фiнансового iнструмента (параграф 3.1.1 МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" (далi - МСФЗ 9)). Коли фiнансовий iнструмент визнаєтъся в активах Товариства, 

вiн класифiкується вiдповiдно до параграфiв 4.1.1 - 4.1.5 МСФЗ 9. 

Товариство визнає такi фiнансовi iнструменти: 

" Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю; 

" Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю iз визнанням результатiв 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

" Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю iз визнанням результатiв 

переоцiнки у прибутках або збитках. 

     Згiдно з МСФЗ 9 пiд час первiсного визнання фiнансового активу вiн оцiнюється за 

справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному 

визнаннi є, як правило, цiна операцii (тобто справедлива вартiсть наданої компепсацiї) (параграф 

Б5.1.1 МСФЗ 9). 

     МСФЗ 9 мiстить "три етапний" пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який заснований на 

змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного визнання. Активи проходять 

через три етапи змiн кредитної якостi, в залежностi вiд того, як пiдприємство повинно 

оцiнювати збитки вiд зменшення корисностi або застосовувати метод ефективної процентної 

ставки. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється за 

допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. 

Переглянутий варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка розроблена, 

щоб бути бiльш тiсно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює дiяльнiсть з 

управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. 

      

 

Дебiторська заборгованiсть. 

      Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який є контрактним правом отримувати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

      Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних положень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

     Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо 

таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи 

називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або 

зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 

      Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. 

     У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну 

дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

     Товариством було проведено ретроспективний розрахунок грошових зобов'язань перед 

Товариством за ефективною ставкою. При проведеннi дисконтування розглядалися зобов'язання, 

що були наданi Товариством на умовi безвiдсотковостi. При цьому розмiр ефективної ставки 

склав 13% рiчних. 

     Беручи до уваги, що грошовi зобов'язання є короткостроковими, розрахованi показники не 

суттєво вплинули на фiнансовий стан Товариства, тому не були вiдображенi у фiнансовiй 

звiтностi на початок звiтного перiоду. 



 
 

Зобов'язання 

     Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 

нижченаведених ознак: 

-- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

-- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання упродовж 

щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

    Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань. 

    Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення. 

     Якщо утримується дебiторська заборгованiсть, щодо якої оцiнити справедливу вартiсть 

неможливо, слiд розкривати причину, з якої не використовується справедлива вартiсть. 

     У разi суттєвого впливу фактору часу може виникнути необхiднiсть дисконтування суми 

заборгованостi. 

     Товариством було проведено ретроспективний розрахунок грошових зобов'язань за 

ефективною ставкою. При проведеннi дисконтування розглядалися зобов'язання, що були 

отриманi Товариством на умовi безвiдсотковостi. При цьому розмiр ефективної ставки склав 

17% рiчних. 

     Беручи до уваги, що грошовi зобов'язання є короткостроковими, розрахованi показники не 

суттєво вплинули на фiнансовий стан Товариства, тому не були вiдображенi у фiнансовiй 

звiтностi на початок звiтного перiоду. 

 

 

Доходи 

     Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, 

результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками 

учасникiв. 

     Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

критерiям визнання. Це, власне, означає, що визнання доходу вiдбувається одночасно з 

визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. 

     Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

    Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв  Товариства, що 

приносять вiдсотки та дивiденди, визнається у прибутку або збитку, якщо є ймовiрнiсть, що 

економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до Товариства, або можна достовiрно 

оцiнити суму доходу. 

     Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 

отриманню. Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, як правило, визначається шляхом 

угоди мiж суб'єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцiнюється за 

справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з 



урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається суб'єктом 
господарювання. 

 

Витрати 

     Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є 

зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

      Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

      Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

     Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

 

3.3. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

 

     Питання, не врегульованi цiєю облiковою полiтикою, регулюються вiдповiдно до МСФЗ та 

чинного законодавства України. 

 

3.4. Iнформацiя про добровiльнi змiни в облiковiй полiтицi 

 

     За звiтний перiод облiкова полiтика застосовувалась послiдовно до всiх операцiй. 

Змiни i доповнення до облiкової полiтики ТОВ "КРЕДЕКС" можуть бути внесенi виключно 

якщо 

а) вимагається МСФЗ, або 

б) призводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про 

вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або 

грошовi потоки суб'єкта господарювання. 

 

 

 

 

4.  IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ПРИПУЩЕННЯ 

 

4.1. Опис операцiйного середовища та економiчної ситуацiї 

 

      Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з нестабiльною 

економiкою, полiтичною нестабiльнiстю та продовженням збройного конфлiкту на сходi 

України. 

     Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi значною мiрою залежатиме вiд ефективностi 

фiскальних та iнших економiчних заходiв, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не 

iснує чiткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи. 

    У зв'язку з цим неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї 

на фiнансовий стан Товариства. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на 

майбутнi операцiї та можливiсть збереження вартостi його активiв. Ця фiнансова звiтнiсть не 

включає жодних коригувань, якi можуть виникнути в результатi такої невизначеностi. Про такi 

коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

 

4.2. Основнi припущення, оцiнки та судження 

 



     Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС" здiйснює оцiнки та припущення, 
якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та 

судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин 

вважаються об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартостi активiв та зобов'язань. 

     Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва  Товариства iнформацiї про 

поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. 

Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем 

складностi, та областi, у яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки 

фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

     Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

застосовуються судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб 

iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та 

достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

-- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки ТОВ 

"КРЕДЕКС"; 

-- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

-- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

-- є повною в усiх суттєвих аспектах. 

     Пiд час формування судження враховується прийнятнiсть наведених далi джерел у 

низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, де iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

     Пiд час формування судження враховуються крайнi положення iнших органiв, що 

розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для 

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, 

тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

     Управлiнський персонал застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання 

фiнансових iнструментiв, що входять до складу його активiв. Професiйне судження за цим 

питанням ?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й 

динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з 

призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

Судження щодо застосування МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 

     Цей стандарт не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає 

гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом є питанням 

судження. Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi 

включають наступне (але не обмежуються таким): 

а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; 

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi; 

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 



очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 
цей строк є коротким; 

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 

?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень. 

      Управлiнським персоналом Товариства було прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 

при складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк. 

 

5.  НОВI МСФЗ, ЩО БУЛИ ВИПУЩЕНI ТА НАБУДУТЬ ЧИННОСТI З 1 СIЧНЯ 2020 РОКУ  

     МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за 

перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та 

страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування), незалежно 

вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з 

умовами дискрецiйної участi.  

     Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш 

ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ 17, компанiям необхiдно 

буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка 5 передбачає здiйснення переоцiнки в кожному 

звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз застосуванням таких елементiв, як: - 

дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi; - коригування на очевидний 

ризик; - сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, 

який визнається рiвномiрно. Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках 

дисконтування у звiтi про прибутки та збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного 

доходу. Вибiр буде вiдображати те, як страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi 

активи у вiдповiдностi до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу 

премiї для зобов'язань за короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не 

займаються страхуванням життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для деяких 

договорiв страхування життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в розподiлi доходу вiд 

базових активiв. Облiк виручки буде зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних 

складових. Розрахунок буде здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, 

що страховi компанiї використовують на даний час.  

     Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв'язку з тим, що страхова дiяльнiсть 

не є дыяльныстю Товариства. 

 

6. НОВI I ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ ТА ПОПРАВКИ ДО МСФЗ 

МСФЗ 16 набув чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати. Орендар має право застосовувати даний стандарт 

з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.  

     МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої 

договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної 

оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв 

оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв 

фiнансової оренди. МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття 

iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з 

використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в 

МСФЗ 17 для фiнансової оренди.  

      Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з 

низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто 

оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати 

зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який 



представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у 
формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 

зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

     Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної 

подiї (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни 

iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв 

орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в 

формi права користування. 

     Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передплати з негативним вiдшкодуванням" вступили в 

силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Вiдповiдно до МСФЗ 9, 

борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно 

платежами основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi" (критерiй SPPI) та 

iнструмент утримується в межах вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 

МСФЗ 9 пояснюють, що 3 фiнансовий актив не вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд подiї 

або обставини, що викликає дострокове розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона 

сплачує або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання контракту. Поправки 

повиннi бути застосованi ретроспективно. Цi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть 

Твариства. 

     Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються бухгалтерського облiку, коли 

доповнення, скорочення або врегулювання планiв вiдбувається протягом звiтного перiоду. 

Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планiв 

вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний: 

 - визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля доповнення, 

скорочення або врегулювання планiв, використовуючи актуальнi припущення, використанi для 

переоцiнки чистого встановленого зобов'язання, що вiдображає переваги, запропонованi згiдно з 

планом та активами плану пiсля цiєї подiї;  

- визначити чистий вiдсоток за залишком перiоду пiсля доповнення, скорочення або 

врегулювання планiв, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що вiдображає вигоди, 

запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i ставку дисконту, яка 

використовується для переоцiнки чистого встановленого зобов'язання. 

     Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi 

витрати за минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив 

максимального обсягу активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Пiсля цього суб'єкт 

господарювання визначає вплив граничної величини активiв пiсля змiни, згортання або 

погашення плану. Будь-яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум, включених до чистого 

вiдсотка, визнається в iншому сукупному доходi. Поправки застосовуються до доповнення, 

скорочення або врегулювання планiв, що вiдбуваються на початку або пiсля початку першого 

рiчного звiтного перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом 

дострокового застосування. Цi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх 

доповнень, скорочень або врегулювання планiв Товариства. 

     Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, 

нарахований на дивiденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операцiями або подiями, якi 

генерували прибуток, що розподiляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання 

визнає податку на прибуток, нарахований на дивiденди, у прибутку або збитку, iншому 

сукупному доходi або капiталi, вiдповiдно, коли суб'єкт господарювання первiсно визнало цi 

минулi операцiї або подiї. Цi поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Коли Товариство вперше застосує цi 

поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивiденди, визнанi на або 

пiсля початку найпершого порiвняльного перiоду. За оцiнками управлiнського персоналу, 

поправки не вплинуть суттєво на фiнансову звiтнiсть Товариства. 



     Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання 
розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення 

квалiфiкованого активу, коли дiї, необхiднi для пiдготовки цього активу до його цiльового 

використання або продажу, завершенi. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до 

витрат на позики, понесенi на або пiсля початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт 

господарювання вперше застосовує цi поправки. Суб'єкт господарювання застосовує цi 

поправки для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з 

дозволом дострокового застосування. За оцiнками управлiнського персоналу Товариства, 

застосування стандарту не вплинуло на вартiсть активiв i зобов'язань. 

Новi тлумачення, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення 

КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток" набирає чинностi з 1 

сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначеннi податку на прибуток в ситуацiї, 

коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкретної операцiї або 

обставин. Основним є критерiй: чи є високою ймовiрнiсть того, що податковий орган 

погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд час 

складання податкової декларацiї. Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй звiтностi 

таку ж суму податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю стосовно 

невизначеностi. Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд 

суми, вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням 

невизначеностi. Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу. 

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI 

 

7.1. Нематерiальнi активи 

Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Найменування нематерiального активу Первiсна вартiсть, тис.грн. Знос, тис.грн.

 Найменування нематерiального активу Первiсна вартiсть, тис.грн. Знос, тис.грн. 

Iнформацiйна база "продукти,обладнання,тара,упаковка 2009 плюс" 1,4 1,4

 Iнформацiйна база "продукти,обладнання,тара,упаковка 2009 плюс" 1,4 1,4 

Модуль кредитування 242,7 208,0 Модуль кредитування 242,7 177,7 

Сайт http://credex-credit.com.ua/ 6,8 6,8 Сайт http://credex-credit.com.ua/ 6,8 6,8 

 

7.2. Основнi засоби 

Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Найменування групи основних засобiв Первiсна вартiсть, тис.грн. Знос, тис.грн.

 Найменування групи основних засобiв Первiсна вартiсть, тис.грн. Знос, тис.грн. 

Меблi 10,8 10,8 Меблi 10,8 10,8 

Комп'терна технiка 40,9 17,8 Комп'терна технiка 23,1 13,9 

 

7.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi у капiталi iнших 

пiдприємств  

Станом на 31.12.2019 року склали 9 869 тис грн.  

Товариство є учасником наступних компанiй:  

- ТОВ "Сiрiус Iнвест Груп" - 99,99% (в грошовому еквiвалентi - 7 199,38 тис.грн.) 

- ТОВ "БК "Стромат" - 0,1% (в грошовому еквiвалентi - 198,50грн.) 

- АТ "Марiон Iнвест" - 3,2313% (в грошовому еквiвалентi - 2 669,89 тис.грн.) 

 

7.4.  Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги станом на 31.12.2019 року 

становить 117 тис.грн., яка включає послуги по договорам факторингу. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31.12.2019 року 

становить 5 591 тис. грн. та складається з нарахованих вiдсоткiв за наданими коштам у позику, в 



тому числi i на умовах фiнансового кредиту. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року складає 407 787 тис. грн., 

яка включає в себе зобов'язання по кредитним договорам та безвiдсоткову поворотну фiнансову 

допомогу.  

 

7.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2019 року складає 4 330 тис.грн. та складаються з: 

- простого документарного векселя на суму 1 500 тис.грн. 

- iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ "КУА "IНВЕСТIУМ" на суму 2 830 тис.грн. 

 

7.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31.12.2019 року грошовi кошти складалися з залишкiв на банкiвських рахунках, а 

саме: 

Кошти на рахунках станом на 31.12.2019р. в сумi 77 тис.грн. 

 Кошти на ощадному рахунку станом на 31.12.2019р. в сумi 1 тис.грн. 

Кошти на валютних рахунках станом на 31.12.2019р. у сумi 107,62 дол. (за курсом НБУ на 

31.12.2019р. 2 549,11 грн.) 

 

7.7. Статутний капiтал 

Статутний капiтал становить 7 000 тис. грн. Статутний капiтал сформовано виключно 

грошовими коштами у повному обсязi. 

Структура статутного капiталу представлена наступним чином: 

Єдиним учасником є юридична особа-нерезидент, частка в статутному капiталi складає 7 000 

000,00 грн., аюо 100% КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД , Республiка Кiпр. 

Протягом 2019 року розмiр статуного капiталу не змiнювався. 

 

7.8. Зобов'язання 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

Станом на 31.12.2019 р., тис.грн. Станом на 31.12.2018 р., тис.грн. 

довгостроковими зобов'язаннями 160 001 довгостроковими зобов'язаннями 156 101 

товари, роботи, послуги 47 товари, роботи, послуги 61 

Розрахунками з бюджетом, в тому числi з податку на прибуток 80 Розрахунками з 

бюджетом, в тому числi податку на прибуток 76 

Поточнi забезпечення станом на 31.12.2019 р.склали 223 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 р. становлять 257 423 тис грн., якi в основному 

складаються з непогашеної кредиторської заборгованостi по договорам безвiдсоткової 

фiнансової допомоги. 

 

 

7.9. Доходи 

У 2019 роцi та у 2018 роцi ТОВ "КРЕДЕКС" отримало наступнi доходи: 

За 2019 рiк, тис.грн. За 2018 рiк, тис.грн. 

Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  259 Прибуток вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  263 

Iншi операцiйнi доходи   7 594 Iншi операцiйнi доходи   6 243 

Iншi фiнансовi доходи   30 Iншi фiнансовi доходи   40 

Iншi доходи  - Iншi доходи  863 

Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)- складається з комiсiї за 

обслуговування кредитiв. 

Iншi операцiйнi доходи - включають в себе проценти по наданих кредитах, винагороду за 

договорами фiнансового лiзингу та iншi доходи, пов'язанi з дiяльнiстю компанiї 



Iншi фiнансовi доходи - включають в себе дохiд вiд розмiщення депозитiв. 
 

7.10. Витрати 

Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином: 

За 2019 рiк, тис.грн. За 2018 рiк, тис.грн. 

Матерiальнi затрати 2 Матерiальнi затрати 1 

Витрати на оплату працi  1 936 Витрати на оплату працi  1 218 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 368 Вiдрахування на соцiальнi заходи  226 

Амортизацiя 34 Амортизацiя 73 

Iншi операцiйнi витрати 3 188 Iншi операцiйнi витрати 1744 

Iншi операцiйнi витрати- складалися з витрат за розрахунково-касове обслуговування, орендної 

плати за примiщення, юридичнi послуги та iн. 

    До складу фiнансових витрат включенi витрати по виплатi вiдсоткового доходу за 

розмiщеними облiгацiями та склали в 2019 роцi 1 912 тис.грн. 

 

7.11. Прибутки та збитки 

За результатом всiх видiв дiяльностi в 2019 роцi Товариством  

За 2019 рiк, тис.грн. За 2018 рiк, тис.грн. 

Прибуток пiдприємства 363 Прибуток пiдприємства 345 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах.  

За 2019 рiк сума податку на прибуток становить 79 620 грн. та пiдлягає сплатi до 09.03.2020 

року. 

 

 

 

 

8.  РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 

 

8.1. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або 

здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, 

як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те, якi 

сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i 

виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. 

Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального 

цiноутворення. Операцiї з пов'язаними сторонами вiдображуються включно за принципом 

справедливої вартостi на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн. 

Зв'язаними особами для Товариства є учасники Товариства та посадовi особи Товариства, а 

саме: 

- КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД  учасник 100% ; 

- Гаркуша Лариса Вiкторiвна - Генеральний директор 

- Кiрдан Людмила Миколаївна - Довiрена особа вiд iменi КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД 

ЛIМIТЕД 

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснило наступнi операцiї iз зв'язаними особами.    

Надання поворотної фiнансової допомоги Кiрдан Людмилi Миколаївнi.   

 

8.2. Умовнi зобов'язання та невизнанi контрактнi зобов'язання 

ТОВ "КРЕДЕКС" не має умовних активiв i зобов'язань, а також i невизнаних контрактних 

зобов'язань. 

 

8.3. Судовi процеси 



Кримiнальнi провадження вiдносно Товариства у перiодi, що перевiряється вiдсутнi. 
 

8.4. Ризики 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим 

ризикам: 

- ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку, 

- валютнi ризики,  

- кредитний ризик, 

- ризик лiквiдностi. 

Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика 

Товариства базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Товариства з урахуванням 

вимог чинного законодавства України. Товариство 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. 

 

8.5. Подiї пiсля звiтної дати. 

Вiдповiдно до засад, визначеними МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати" подiї, що потребують 

коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi. 

 

Генеральний директор 

ТОВ "Кредекс"                           __________________                     Гаркуша Л.В.  

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПП "Аудиторська 

фiрма"Укрфiнансаудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

24089565 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01015,м.Київ,вул. Лейпцизька 2/37 

кв 4 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1610 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

03 - негативна 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 3003-А, дата: 30.03.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 30.03.2020, дата 

закінчення: 23.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 23.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

32 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДЕКС" 

 

станом на 31 грудня 2019 року 

 

 

 

Учасникам та керiвництву ТОВ "КРЕДЕКС" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 

 



 

Негативна думка 

 

 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КРЕДЕКС" (далi - ТОВ "КРЕДЕКС", або "Товариство"), що складається з Балансу (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний 

капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

        На нашу думку, оскiльки питання, описане в роздiлi "Основа для негативної думки" 

нашого звiту, є значущим, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах, фiнансовий стан ТОВ "КРЕДЕКС" на 31 грудня 2019 р , фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

      У результатi проведення аудиту встановлено, що за звiтний перiод Товариством були 

допущенi суттєвi порушення i перекручення. Допущенi порушення суттєво виливають на 

фiнансову звiтнiсть ТОВ "КРЕДЕКС" та перекручують реальний стан справ. Данi 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi не дають достовiрного уявлення про дiйсний 

стан справ на ТОВ "КРЕДЕКС", що склався на 31.12.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Основа для негативної думки 

 

  

 

Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в 

капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2019 року становить 7199 тис. грн. Оцiнка 

корпоративних прав повинна проводитись з урахуванням чистих активiв емiтента. 

 

До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в 

капiталi iнших пiдприємств включенi акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду на суму 

2670 тис. грн. Оцiнка акцiї iнвестицiйного фонду повинна проводитись з урахуванням чистих 

активiв емiтента.  

 

        Переоцiнка до справедливої вартостi поточних фiнансових iнвестицiй (iнвестицiйних 

iменних сертифiкатiв в бездокументарнiй формi) номiнальною вартiстю 2830 тис. грн.  не 

проводилась.  

 

До складу поточних iнвестицiй вiдноситься простий документарний вексель на суму 1500 тис. 

грн. (термiн погашення 28 жовтня 2021 року). Переоцiнка вартостi векселя, за його 

теперiшньою вартiстю з урахуванням ставки дисконтування (процентної ставки), встановленої 

на рiвнi облiкової ставки НБУ або ринкової кредитної ставки банкiвських (фiнансових) 



установ не проводилась.  

 

Також, дебiторськi заборгованостi на якi не нараховуються проценти повиннi були 

оцiнюватися за їх теперiшньою вартiстю з урахуванням ефективної ставки вiдсотка 

(дисконтування), встановленої на рiвнi облiкової ставки НБУ або ринкової ставки банкiвських 

(фiнансових) установ у разi, якщо наслiдки дисконтування є iстотнi. 

 

Ми не можемо вважати, що такi необоротнi та оборотнi активи повною мiрою вiдповiдають 

їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2019 року, та не мали можливостi оцiнити вплив 

вище наведених питань на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

До складу поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями не 

включенi зобов'язання по вiдсоткам в сумi 2314270 дол. США що по курсу НБУ, станом на 

31.12.2019р.,  становить 54816 тис. грн. по Договору про вiдступлення права вимоги  за 

договором позики вiд 03.04.2012р. 

 

         Товариством не розроблено Порядок розрахунку та формування резерву за 

кредитними операцiями. Первiсне знецiнення фiнансових активiв з розрахунком ефективної 

ставки вiдсотка не проводилось. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення 

корисностi повинно оцiнюватися за допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї 

кредиту. Розрахунок резерву пiд знецiнення фiнансових активiв (кредитних збиткiв) не 

проводився.  

 

          

 

Ми вважаємо, що вказанi активи та пасиви мають суттєвий та всеохоплюючий вплив на 

фiнансову звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2019 року. 

 

МСА вимагають вiд нас оцiнити чи є об?рунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за 

справедливою вартiстю.  

 

 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними 

для використання їх як основи для нашої негативної думки. 

 

 

 

 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод.  

 

Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в 

нашому звiтi. 



 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi 

Фонду, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Фонд чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть занагляд за процессом 

фiнансового звiтування  Фонду 

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

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

вiдхилення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 



щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Фонду; 

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Фонду продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Фонд припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi б могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ  

 

I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

Згiдно вимог ч.3 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII), до Аудиторського звiту 

наводимо наступну iнформацiю:  

 

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi: 

 

 Ми звертаємо увагу на пункт 2.4  Примiток у фiнансовiй звiтностi, який зазначає, що 

фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi. Аудитор не виявив суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, яка 

може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

 

Звертаємо увагу на  ситуацiю щодо майбутньої невизначеностi, пов'язаної iз запровадженням 



урядом Українi обмежень, встановлених  пiд час карантину, у зв'язку зi спалахом 

коронавiрусу COVID-19 у свiтi, що стала вiдома на час надання нашого звiту.  У результатi 

виникає суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства  

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi та  яка може вплинути на майбутнi 

операцiї та можливiсть збереження вартостi  його активiв. Вплив такої майбутньої 

невизначеностi наразi не можливо оцiнити. Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних 

коригувань, якi можуть виникнути в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування 

буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Нашу думку щодо цього 

питання не було модифiковано. 

 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер: 

 

Звiт з управлiння Товариства не формується та не подається у вiдповiдностi до п.7 ст.11 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорiї середнiх або великих пiдприємств. 

 

Iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч.3 ст.14 Закону 

№2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

 

 

 

IНШI ПИТАННЯ 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДЕКС" створено згiдно iз 

нормами Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про 

господарськi товариства". 

 

Товариство зареєстровано вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного територiального 

управлiння юстицiї у мiстi Києвi 11 грудня 2008 року., номер запису про включення 

вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 070 102 0000 035413. Змiни 

органiзацiйно-правової форми та назви Товариства не здiйснювались. 

 

 

 

Детальна iнформацiя про юридичну особу: 

 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " КРЕДЕКС " 

 

(ТОВ  " КРЕДЕКС ") 

 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англiйською мовою у разi їх наявностi

 CREDEX LIMITED LIABILITY COMPANY 

 



(LLC "CREDEX") 

 

Органiзацiйно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 36303279 

 

Мiсцезнаходження юридичної особи 04112, м. Київ, вул. Авiаконструктора  Iгоря 

Сiкорського, будинок 8,  офiс 4 

 

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв 

(учасникiв); прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування, 

мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична 

особа  

 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД 

 

(CREDEX  UKR  DEBT FUND LIMITED) 

 

Юридична особа, що зареєстрована та дiє належним чином вiдповiдно до законодавства 

республiки Кiпр пiд реєстрацiйним номером НЕ254321 НЕ44, видане 01 вересня 2009 року, та 

зареєстрована за адресою 295, Нiкосiя, Лампоусаз 1, Кiпр 

 

 

 

 

 

Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату 

закiнчення його формування Розмiр (грн.): 7 000 000.00 

 

Дата закiнчення формування: 11.12.2009 

 

Види дiяльностi  

 

Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва; 

 

Код КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг; 

 

Код КВЕД 64.92 Iншi види кредитування; 

 

Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення), н. в. i. у.  

 

 

 

Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ЙОГО 

УЧАСНИКIВ 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) 

до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у 

правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної 

особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень 



щодо представництва вiд iменi юридичної особи Гаркуша Лариса Вiкторiвна - керiвник з 

01.04.2014 (генеральний директор) 

 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї 

юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля 

набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємцiв" Дата запису: 11.12.2008р. 

 

Номер запису: 1 070 102 0000 035413 

 

 

 

У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, 

iншими внутрiшнiми нормативними документами. 

 

             Розпорядженням НАЦКОМФIНПОСЛУГ виданi лiцензiї на надання наступних 

фiнансових послуг: 

 

- НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ(№ 829 вiд 30.03.2017р.) 

 

- НАДАННЯ ГАРАНТIЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (№ 832 вiд 30.03.2017р.) 

 

- НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ (№ 830 вiд 30.03.2017р.) 

 

- НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО 

КРЕДИТУ (№ 831 вiд 30.03.2017р.) 

 

 Строк дiї лiцензiй необмежений. 

 

 

 

 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

 

 

 

 Розкриття iнформацiї про Статутний капiтал 

 

 

 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДЕКС"  зареєстровано 

вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського 

району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi 11 

грудня 2008 року, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного 

державного реєстру 1 070 102 0000 035413. 

 

          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: 

 

                                                                                                    

 

№№ 

 

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  

 

 

 

 Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена, вiдповiдно до Протоколу Загальних 

зборiв Учасникiв №14/03/2017 вiд 14.03.2017 року. 

 

 

 

Учасником на 31.12.2019р. є одна Юридична особа, що зареєстрована та дiє належним чином 

вiдповiдно до законодавства республiки Кiпр пiд реєстрацiйним номером НЕ254321 НЕ44, 

видане 01 вересня 2009 року, та зареєстрована за адресою 295, Нiкосiя, Лампоусаз 1, Кiпр.  

Розмiр Статутного капiталу, частки в Статутному капiталi були наступнi: 

 

 

 

Учасники Товариства  Частка в Статутному капiталi Товариства (грн.) Частка в 

Статутному капiталi Товариства, (%) Фактично сплачено Вид сплати частки 

 

   грн. %  

 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД 

 

(CREDEX  UKR  DEBT FUND LIMITED)  7 000 000,00 100 7 000 000,00 100

 Грошовi кошти 

 

 

 

Статутний капiтал Товариства вiдповiдає вимогам пiдпункту 5, пункту 1, Роздiлу IV 

"Положення про державний реєстр фiнансових установ"( Розпорядження Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 року № 41). 

 

 

 

 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

 

 



 

 

 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ТОВ "КРЕДЕКС" за 2019 рiк є 

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 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України.  

 

Звiт складений у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у 

вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), в т.ч.: до МСА 700 "Формулювання 

думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з 

ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi 

незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у 

звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i 

порiвняльна фiнансова звiтнiсть",  МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi", МСА 550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 "Використання роботи 

внутрiшнiх аудиторiв" МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi 

фiнансової звiтностi", та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки Звiту незалежного 

аудитора та Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2018 рiк 

суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг. 

 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують 

нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої 

впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає 

перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у 

фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих 

попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання 

фiнансових звiтiв. 

 

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що 

вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi 

виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть 

iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi 

нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i 

отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в 

процесi аудиту.  

 

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до 

уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване 

на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих 

помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та 

iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в 

Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. 

 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих 



ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

 

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на 

пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо 

довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi 

активи та зобов'язання наявнi. 

 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi 

можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих 

аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

 

Облiкова полiтика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя 

застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки 

облiкової iнформацiї та документообiгу. 

 

Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 

саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", обраним 

планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 

операцiй, основними принципами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми 

нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських 

операцiй. 

 

Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 

обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 

бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, 

послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ та Облiкової полiтики ТОВ 

"КРЕДЕКС", яка на перiод перевiрки залишалась незмiнною.  

 

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 протирiчять вимогам МСФЗ. 

 

Фiнансова звiтнiсть ТОВ "КРЕДЕКС" за 2019 рiк 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. 

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду, 

використано такi самi облiковi полiтики, тобто Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй 

полiтицi та оцiнцi, включаючи методи визначення собiвартостi, якi вплинули б на звiтний 

перiод. У наступному звiтному перiодi також не передбачено змiни в облiковiй полiтицi та 

оцiнцi. 



 

 

 

 

 

 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

 

 

 

 

 

Iнформацiя щодо власного капiталу Товариства 

 

 

 

Власний капiтал Фонду станом на 31.12.2019 р. становить - 10 071 тис. грн., що вiдповiдає 

вимогам законодавства України,  в тому числi: 

 

- зареєстрований (пайовий) капiтал - 7 000 тис. грн.; 

 

- нерозподiлений прибуток - 3 071 тис. грн.; 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про активи, зобов'язання та чистий прибуток Товариства у 2019 роцi вiдповiдно до 

застосованих стандартiв фiнансової звiтностi       тис.грн. 

 

№ Показник 31.12. 2018р 31.12. 2019р Змiни за 2019 рiк, +, (-) 

 

1. Вартiсть активiв - усього 329027 427845 +98818 

 

1.1. необоротнi активи 9943 9227 -716 

 

1.2. поточнi активи 319064 417918 +98834 

 

1.3. Необоротнi активи,утримуванi для продажу,та групи вибуття - - - 

 

2. Зобов'язання  (довгостроковi) 

 

Зобов'язання (поточнi) 16900 

 

302419 0 

 

417774 - 16900 

 

+115355 

 



3. Власний капiтал (чистi активи) 9708 10071 +363 

 

4. Фiнансовий результат: чистий прибуток      345        363 +18 

 

Аналiз наведених даних з фiнансового звiту Фонду за 2019 рiк, свiдчить: 

 

" Дiяльнiсть Товариства в 2018-2019рр. була прибутковою; 

 

" Вартiсть активiв за 2019 рiк збiльшиласьна 98818 тис. грн., або на 23 % за рахунок 

збiльшення поточних активiв 

 

" Вартiсть власного капiталу (чистих активiв) Товариства також зросла на 363 тис. 

грн.,(внаслiдок отримання чистого прибутку у 2019 роцi); 

 

" Довгостроковi зобов'язання зменшились на 16900 тис. грн. за рахунок повного 

погашення облiгацiй власної емiсiї. 

 

" Поточнi зобов'язання станом на 31.12.19р.  зросли на 115355 тис. грн.  або на 38 % за 

рахунок поточної кредиторської заборгованостi та iнших поточних зобов'язань. 

 

" Показники лiквiдностi активiв (поточної платоспроможностi) Товариства мають 

належний рiвень; 

 

Загальний висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

 

" фiнансовий стан Товариства на 31.12.2019 року є стабiльним;  

 

" вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого 

статутногокапiталу. 

 

Данi щодо активiв, зобов'язань, доходiв, витрат та фiнансових результатiв пiдтверджуються 

первинними документами,  i їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi у суттєвих аспектах не 

суперечать вимогам МСФЗ/МСБО. 

 

 

 

Допомiжна iнформацiя 

 

Iнформацiя про перелiк пов'язаних  осiб Товариства, якi було встановлено аудитором в 

процесi проведення аудиту  

 

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони здiйснюється вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття 

iнформацiї про зв'язанi сторони". 

 

Станом на 31.12.2019 року пов'язаними особами Товариства є: 

 

- КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛIМIТЕД  учасник 100% ; 

 

- Гаркуша Лариса Вiкторiвна - Генеральний директор 

 

- Кiрдан Людмила Миколаївна - Довiрена особа вiд iменi КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД 



ЛIМIТЕД 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснило наступнi операцiї iз зв'язаними особами.    

Надання поворотної фiнансової допомоги Кiрдан Людмилi Миколаївнi.   

 

 

 

Управлiння ризиками та iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

 

 

 

При оцiнцi ризикiв Товариство дотримується вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України. Система оцiнки ризиками 

основана на бухгалтерських даних та на оцiнцi майна. 

 

Товариство використовує та розробляє продукти, iнструменти та схеми лише за умови, що 

пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi.   

 

ТОВ "КРЕДЕКС" керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином 

компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям. 

 

Виконавчий орган ТОВ "КРЕДЕКС" здiйснює тактичне управлiння фiнансовими ризиками, 

операцiйними ризиками та iншими ризиками. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi 

ризики i ризики лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є 

контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах.  

 

У вiдповiдностi до Протоколу №09/01/2013 вiд 09.01.2013р. Загальних зборiв учасникiв ТОВ 

"КРЕДЕКС"  затверджено Положення про систему внутрiшнього аудиту.  

 

Система внутрiшнього аудиту (контролю), вiдповiдає вимогам законодавства України i 

забезпечує необхiдний контроль для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Стан корпоративного управлiння вiдповiдає законодавству України. 

 

 

 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 

через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури 

необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до 

управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку 

аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi 

аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор 

отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його 

власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову 

полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 



результатiв. 

 

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ТОВ "КРЕДЕКС" визначається Загальними 

зборами Товариства, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор. 

 

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ТОВ 

"КРЕДЕКС" внаслiдок шахрайства. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

 

 

 

За перiод з 01.01.2020 р. (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту 

незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову 

звiтнiсть та Звiтнi данi Товариства за 2019 рiк не iдентифiкована. 

 

 

 

Iнша фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законiв та нормативно-правових актiв Комiсiї 

 

Нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, 

та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, про результати дiяльностi Товариства.  

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

Повна назва:  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ".  

 

Код за ЄДРПОУ  24089565  

 

Данi про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (далi - Реєстр)

 ПП "Аудиторська фiрма  "УКРФIНАНСАУДИТ" включене до Реєстру аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" та роздiлу 

"Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi") пiд номером 1610.                                                                                                                         

 

Iнформацiя про аудиторiв Збожинська Валентина Iванiвна 

 

Сертифiкат аудитора серiї  № 006585 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 

203/1 вiд 02.07.2009р. 

 

Реєстрацiйний номер в реєстрi аудиторiв - 100013 

 

Мiсцезнаходження  01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4 



 

Контактний телефон     (044) 227-19-00 

 

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору 

 

Дата та номер договору Договiр № 3003-А вiд 30.03.2020р. 

 

Перiод, яким охоплено проведення аудиту  З 01.01.2019 по 31.12.2019 року 

 

Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок - 30.03.2020 року 

 

Закiнчення - 23.04.2020 року 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Збожинська Валентина Iванiвна 

 

 

 

 

 

Ключовий партнер завдання з аудиту 

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi 100013 

 

Сертифiкат аудитора №006585 

 

вiд 02.07.2009р.     _______________В.I.Збожинська 

 

 

 

 

 

Директор ПП"Аудиторська фiрма 

 

"Укрфiнансаудит"  

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi 100014 

 

Сертифiкат аудитора № 000967  

 

вiд 16.05.96      ____________В.П.Збожинський   

 

 

 

 


