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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30674235

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01133, м. Київ, вул. Щорса,32-Г, офiс 8

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)284-23-04 (044)284-23-00

6. Електронна поштова адреса

office@utl.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України № 76 (4120)  28.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.utl.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2015

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди X

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

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - 
Товариство не здiйснює дiяльностi, що пiдлягає лiцензюванню ;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про облiгацiї емiтента та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - 
у зв'язку з їх вiдсутнiстю;
- iнформацiя про похiднi цiннi папери;
- iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 
кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 



вiдбулися протягом звiтного перiоду;
- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного 
року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"

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

647664

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1999

4. Територія (область)

м. Київ 

5. Статутний капітал (грн)

1321601000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

47.6691

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

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

64.91 Фiнансовий лiзинг

52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту

77.35 Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є: 1) Загальнi збори акцiонерного Товариства (Загальнi збори) -
вищий орган Товариства; 2) Наглядова рада - наглядовий орган Товариства; 3) Генеральний

директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства; 4) Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган
Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "ВТБ Банк" у м. Києвi

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26003301009850

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

ПАТ "ПУМБ" у м. Києвi



5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26009962486423

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства

(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової

оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів

емітента

1 2 3 4

На ринку емiтент не є монополiстом,
випуск облiгацiй не здiйснював,

рейтингову оцiнку не проводив. Питання
щодо проведення оцiнки за рiшенням

емiтента знаходиться у процесi узгодження

уповноважене
рейтингове агентство

01.01.1900
Рейтингову оцiнку не

проводило

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

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

(від загальної кількості)

ТОВ "Лемтранс" 30600592
83086Україна Донецьк

Артема, 7
49.9584

Фонд державного майна
України

00032945
01133Україна Київ

Кутузова, 18/9
47.6691

Корпорацiя "МПС" 31577638
83086Україна Донецьк

Артема, 7
2.3267

ТОВ "Ф.М.С. Груп" 31452386
03035Україна Київ

Стадiонна, 5
0.0454

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

(від загальної кількості)

Юраков Олександр
Дмитрович

СО 063089 11.02.1999 Старокиївським РУГУ
МВС в м.Києвi

0.000080000000

Науменко Петро Петрович
МЕ 859090 11.03.2008 Дарницьким РУГУ МВС

України в м.Києвi
0.000080000000

Адамчук Ольга Дмитрiвна
ВВ 419264 10.04.1998 Совєтським РВ УМВС

України в м.Макiївцi
0.000080000000

Мартинюк Олена
Михайлiвна

ВА 671981 21.06.1997 Ленiнським РВ УМВС
України в м.Донецьку

0.000080000000

Горовий Володимир
Олексiйович

ВЕ 544906 06.12.2001 Ленiнським РВ УМВС
України в м.Донецьку

0.000010000000

Скорiк Юлiя Борисiвна
ВА 009719 07.09.1995 Ворошиловським РВ

УМВС України в м.Донецьку
0.000010000000

Кiяшко Антон
Олександрович

ВА 712671 30.05.1997 Гiрницьким РВ УМВС
України в м.Макiївцi

0.000080000000

Усього 100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Татарець Петро Васильович

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

АЕ 075272 23.12.1996 Софiївським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Освiта вища, Київський нацiональний економiчний университет, економiка пiдприємства

6) стаж роботи (років)**

7

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

ТОВ "Метiнвест Холдинг", начальник вiддiлу контролiнгу управлiння облiку, контролю та 
звiтностi структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг Гiрничорудного дивiзiону.

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

13.04.2011 Безстроково

9) Опис

Протягом 2014 року змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу не визначений.

З 01.12.2008 року працював на посадi начальника вiддiлу контролiнгу управлiння облiку, контролю
та звiтностi структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг Гiрничорудного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ"; з 22.04.2010 року працював на посадi фiнансового директора ПАТ "Укртранслiзинг".
Загальний стаж роботи становить 19 рокiв.
Генеральний директор здiйснює поточну дiяльнiсть Товариства. До компетенцiї Генерального 
директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточної дiяльностi 
Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора визначенi чинним законодавством України, Статутом 
та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
До повноважень та обов'язкiв Генерального директора вiдноситься:
* органiзацiя розробки та надання на затвердження Наглядовiй радi планiв Товариства, а також 
подання на розгляд Наглядовiй радi i на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової 
звiтностi, порядку покриття збиткiв;
* забезпечення пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, 
розвитку господарських зв'язкiв;
* вживання заходiв щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi 
продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку пiдприємства;
* здiйснення оперативного керiвництва роботою Товариства згiдно з його планами;
* органiзацiя розробки та надання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо 
органiзацiйної структури Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв;



* наймання та звiльнення працiвникiв Товариства;
* пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю 
Товариства;
* приймання рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 
третiми особами;
* вирiшення iнших питань в межах своїх повноважень.
Для вирiшення особливо важливих i складних завдань фiнансово-господарської дiяльностi 
Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйнi дiючi комiсiї з числа 
квалiфiкованих працiвникiв Товариства.
Генеральний директор готує i пiдписує документи, якi необхiднi для виконання рiшень Наглядової 
ради та Загальних зборiв Товариства.
Повановаження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Iщенко Марiя Володимирiвна

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

ЕА 684822 29.11.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Освiта вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, спецiальнiсть 
"облiк та аудит"

6) стаж роботи (років)**

4

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

ПАТ "Укртранслiзинг", заступник головного бухгалтера

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

01.06.2011 Безстроково

9) Опис

Протягом 2014 року змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.
З 2004 року працювала на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Укртранслiзинг".
Загальний стаж роботи становить 16 рокiв.
Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з неї наказом Генерального директора 
Товариства з дотриманням вимог Кодексу законiв про працю України та чинного законодавства про
працю.
Головний бухгалтер:
1. Забезпечує (веде) систематичний, повний i достовiрний облiк:
- готiвкових i безготiвкових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей, запасiв, 
основних засобiв та iнших необоротних активiв, а також валових доходiв i витрат, включаючи 



своєчасне вiдображення у бухгалтерському i/або податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх 
рухом або змiною первинної вартостi (суми);
- виробничих затрат, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), включаючи
складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї (робiт, послуг);
- результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно зi встановленими правилами та
їх щомiсячне вiдображення в облiкових регiстрах;
- iнших розрахункових, фiнансових i кредитних господарських операцiй, а також виданих 
довiреностей, бланкiв суворої звiтностi.
2. Забезпечує: 
- складання достовiрної бухгалтерської, податкової, фiнансової та статистичної звiтностi на 
пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв;
- пiдписання i подання вiдповiдним органам у встановленi строки фiнансової звiтностi в обсягах, 
встановлених законодавством, а також пiдготовку i подання iнших видiв перiодичної звiтностi, якi 
передбачають пiдпис Головного бухгалтера, вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених 
формами та iнструкцiями;
- своєчасне проведення звiрок з контролюючими органами за розрахунками з бюджетами i 
фондами.
3. Контролює повноту i своєчаснiсть:
- вiдображення iнформацiї, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, на 
рахунках бухгалтерського облiку;
- нарахувань, утримань i перерахувань платежiв до державного i мiсцевого бюджетiв, зборiв на 
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування i внескiв на всi види соцiального страхування,
включаючи контроль за правильнiстю заповнення реквiзитiв платiжних документiв з 
перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);
- вiдрахувань коштiв до фондiв i резервiв, передбачених законодавством i статутом Товариства;
- нарахування i виплати заробiтної плати, а також обгрунтованiсть витрачання фонду оплати працi, 
включаючи встановлення посадових окладiв, премiй, винагород та iнших заохочувальних i 
компенсацiйних виплат;
- погашення у встановленi строки кредиторської заборгованостi, у тому числi за одержаними 
кредитами банку;
- розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань;
- стягнення у встановленi строки дебiторської заборгованостi.
4. Здiйснює контроль за дотриманням (зобов'язаний суворо дотримуватися):
- визначених правил оформлення руху товарно-матерiальних цiнностей;
- касової дисциплiни: ведення i оформлення касових операцiй, своєчасного подання звiтiв 
пiдзвiтними особами, дотримання лiмiту каси;
- фiнансової та платiжної дисциплiни, рацiональним i ефективним використанням матерiальних, 
трудових i фiнансових ресурсiв;
- установлених правил проведення iнвентаризацiй коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i 
запасiв, основних засобiв та iнших необоротних активiв, розрахункiв i зобов'язань, включаючи 
проведення переоцiнок, списання нестач, безнадiйної дебiторської заборгованостi та iнших витрат;
- затвердженого порядку документообiгу, у тому числi забезпечення збереження оброблених 
первинних документiв i регiстрiв, повноти їх оформлення i недопущення несанкцiонованого 
виправлення записiв, порядку архiвацiї i зберiгання документiв протягом встановленого строку.
Головний бухгалтер має право:
1. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, а також iнших працiвникiв 
Товариства - неухильно дотримуватися порядку оформлення i подання первинних документiв i 
встановлених форм звiтностi.
2. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, у тому числi вiд Генерального 
директора Товариства, - вживати заходiв щодо посилення збереження майна й активiв Товариства, 
включаючи полiпшення утримання складського господарства, належну органiзацiю приймання, 
зберiгання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей.
3. Вимагати забезпечення належної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю.



4. Iнiцiює розривання ранiше укладених договорiв або вiдмовляння вiд їх продовження з 
постачальниками i пiдрядниками, покупцями i замовниками, якщо виконання таких договорiв 
може спричинити збитки, та/або завдати iншої шкоди дiяльностi Товариства.
5. Вимагати вiд Генерального директора Товариства - притягнути до дисциплiнарної та/або 
матерiальної вiдповiдальностi осiб, якi порушують установлений порядок облiку, зберiгання i руху 
товарно-матерiальних цiнностей, допускають недбале ставлення до iнших обов'язкiв, що може 
спричинити невиробничi втрати, нестачi або сприяти розкраданню активiв Товариства.
6. Розробляти та подовати пропозицiї:
- про облiкову полiтику Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибiр форми 
бухгалтерського облiку;
- про впровадження або змiну додаткової системи рахункiв i реєстрiв аналiтичного облiку, звiтностi
та контролю господарських операцiй;
- про вибiр оптимальної структури та штатногоо розкладу бухгалтерського вiддiлу;
- про застосування нових нормативно-методичних вказiвок, що стосуються органiзацiї i ведення 
бухгалтерського облiку, а також про письмовi звернення до державних органiв за роз'ясненнями 
щодо проблемних питань бухгалтерського облiку;
- про пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв (направлення на курси пiдвищення квалiфiкацiї, 
спецiалiзованi семiнари), забезпечення їх необхiдними перiодичними виданнями i нормативно-
правовими базами;
- про удосконалення системи i форм внутрiшньгосподарського (управлiнського) облiку, правил 
документообiгу, включаючи розробку додаткових типових форм звiтностi,;
- про заходи для забезпечення збереження майна, рацiонального й ефективного використання 
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
- про залучення кредитiв i джерела їх погашення, тощо.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Мезенцев Володимир Анатолiйович

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

АЕ 037011 25.05.1996 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетр.обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

18

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

Генеральний директор ТОВ "Лемтранс" по теперiшнiй час

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис



Протягом 2014 року змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.
Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi склав 39 990,76 грн., в натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалась.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до 
складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами 
та посадовими особами Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, 
загальний стан Товариства та вжитi ним заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв укладає вiд iменi Товариства контракт з Генеральним
директором та його заступниками.
Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв 
Наглядової ради пiд час приймання рiшень.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Наконечний Олександр Олексiйович

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

СН 222472 15.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища. Київський нацiональний економiчний университет.

6) стаж роботи (років)**

16

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

ЗАТ "Українсько-економiчна компанiя "Найкон", начальник взуттєвого виробництва

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Протягом 2014 року змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Винагорода у 2014 роцi не виплачувалась.
Загальний стаж роботи становить 24 роки.
Посадова особа працює в Фондi державного майна на посадi заступника начальника управлiння 



мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi департаменту корпоративного 
управлiння.
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на 
засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх утворення). Завчасно 
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 
зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Плотнiков Юрiй Анатолiйович

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

СМ 273407 27.05.2000 Вишгородським РВГУ МВС України в Києвськiй обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Освiта вища, Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї

6) стаж роботи (років)**

16



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

Заступник начальника управлiння державної власностi- начальник вiддiлу захисту майнових 
iнтересiв Мiнтрансзв'язку.

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiн i персональному складi посадових осiб протягом 2014 року не було. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 2014 роцi не виплачувалась.
Загальний стаж роботи складає 27 рокiв.
Працює в ДП "Укрзалiзниця" на посадi Першого заступника начальника Головного управлiння 
майнових та земельних ресурсiв.
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено 
укладеним мiж цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати 
покладається на Загальнi збори.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на 
засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх утворення). Завчасно 
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 
зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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



Сiмоненко Олена Олександрiвна

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

ВА 670059 25.04.1997 Ленiнським РВУМВС України у м.Донецьку

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Харкiвський юридичний iнститут, юрист

6) стаж роботи (років)**

24

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

ВАТ "Донецький металургiйний завод", начальник юридичного вiддiлу

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiн в персональному складi посадових осiб протягом 2014 року не було. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi
склав 19 771,96 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Загальний стаж роботи становить 39 рокiв.
Працює в Корпорацiї "МПС" на посадi директора з правових питань. 
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено 
укладеним мiж цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати 
покладається на Загальнi збори. 
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi 
запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх 
утворення). Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях 
Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;



6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Какурiн Руслан Васильович

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

АК 771587 14.02.2000 Тернiвським РВ Криворiзького МУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський Державний економiчний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

16

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

ВАТ "Пiвнiчний ГЗК", начальник фiнансового вiддiлу управлiння

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiн в персональному складi службових осiб протягом 2014 року не було. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi
склав 19 771,96 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Загальний стаж роботи становить 22 роки.
Працює в Корпорацiї "МПС" на посадi фiнансового директора. 
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено 
укладеним мiж цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати 
покладається на Загальнi збори.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:



1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi 
запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх 
утворення). Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях 
Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Зазорiн Сергiй Владиславович

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

АЕ 409062 30.09.1996 Жовтневим РВ Криворiзького УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Мiжнародний унiверситет фiнансiв, економiст

6) стаж роботи (років)**

8

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

ТОВ "Метiнвест Холдинг", начальник вiддiлу устаткування та установлення управлiння закупiвель
СП

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiн персонального складу посадових осiб протягом 2014 року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi 
склав 19 771,96 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Загальний стаж роботи становить 18 рокiв.
Працює в Корпорацiї "МПС" на посадi директора з розвитку та iнвестицiї. 



До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено 
укладеним мiж цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати 
покладається на Загальнi збори.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi 
запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх 
утворення). Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях 
Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Катрич Сергiй Андрiйович

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

АК 989735 27.09.2000 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський Державний економiчний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**



14

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

ВАТ "Пiвнiчний ГЗК", начальник центра управлiння витратами

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiн персонального складу посадових осiб протягом 2014 року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi 
склав 19 771,96 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 
Загальний стаж роботи становить 21 рiк.
Працює в Корпорацiї "МПС" на посадi заступника фiнансового директора з фiнансового контролю.

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї.
Голова ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 
органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам 
акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Горiлей Сергiй Васильович

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

МК 538816 25.09.1997 Комiнтерновським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту

6) стаж роботи (років)**

35

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

ДАЗТУ "Укрзалiзниця", заступник генерального директора з економiчних питань

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Працює в ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" на посадi заступника начальника залiзницi з 
економiчних питань.
Загальний стаж роботи складає 40 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк в грошовiй формi склав 9 846,56 грн. В натуральнiй 
формi винагорода не виплачувалась.
Приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртранслiзинг" члени Ревiзiйної комiсiї 
зобов'язанi:
1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, а за запрошенням - у засiданнях 
Наглядової ради та Загальних зборах акцiонерiв;
2) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, 
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
4) члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть 
викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне 
виконання покладених на них обов'язкiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Доценко Олександр Аркадiйович

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

ЕН 464049 06.12.2005 Стахановським МВУ МВС України в Луганськiй обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Освiта вища.Закiнчив Луганський iнститут внутрiшнiх справ, 2000 р., правознавство; Одеська 
нацiональна юридична академiя, 2005 р., правознавство;Росiйська академiя державної служби при 
Президентовi Росiйської Федерацiї, 2011 р., держ. та мунiц.управлiння

6) стаж роботи (років)**

6

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

Мiнiстерство iнфраструктури України, начальник вiддiлу зовнiшнiх перевезень Департаменту 
автомобiльного транспорту

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiни у персональному складi посадової особи протягом 2014 року вiдбулися. Призначений на 



посаду члена Наглядової ради з 15 березня 2013 року на пiдставi Протоколу Рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Строк на який призначено посадову особу - 3 роки. Винагорода у 2014 роцi не випачувалась.
Загальний стаж роботи становить 17 рокiв.
Попереднi посади: заступник директора Департаменту державної власностi - начальник вiддiлу 
структурних перетворень та договiрної роботи Мiнiстерства iнфраструктури України.
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне.
Члени Наглядової ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством 
вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено 
укладеним мiж цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати 
покладається на Загальнi збори.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства;
4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на 
засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх утворення). Завчасно 
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 
зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Зайцева Iнна Сергiївна

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

ВЕ 681828 27.11.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку

4) рік народження**



1981

5) освіта**

Освiта вища. Донецький нацiональний унiверситет, 2003 р., спецiальнiсть "Менеджмент 
органiзацiй", квалiфiкацiя спецiалiста з економiки та менеджменту

6) стаж роботи (років)**

4

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

ПАТ "АВК", начальник департаменту консолiдацiї фiнансової звiтностi i МСФЗ дирекцiї з фiнансiв

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

14.03.2013 3 роки

9) Опис

Змiни у персональному складi посадової особи протягом 2014 року вiдбулися. Призначена на 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 15 березня 2013 року на пiдставi Протоколу Рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Строк на який призначено посадову особу - 3 роки
Працює в ТОВ "Лемтранс" на посадi начальника бюро економiчного аналiзу i аудиту.
Загальний стаж роботи складає 14 рокiв.
Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк в грошовiй формi склав 9 846,56 грн. В натуральнiй 
формi винагорода не виплачувалась.
Приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртранслiзинг" члени Ревiзiйної комiсiї 
зобов'язанi:
1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, а за запрошенням - у засiданнях 
Наглядової ради та Загальних зборах акцiонерiв;
2) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, 
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
4) члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть 
викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне 
виконання покладених на них обов'язкiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний
бухгалтер

Iщенко Марiя
Володимирiвна

ЕА 684822 29.11.1999 Кiровським
РВ УМВС України в

Кiровоградськiй областi
0 0.00000000000 0 0 0 0

Голова
Наглядової

Ради

Мезенцев Володимир
Анатолiйович

АЕ 037011 25.05.1996
Iнгулетським РВ Криворiзького

МУ УМВС України в
Днiпропетр.обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Наконечний Олександр
Олексiйович

СН 222472 15.06.1996 Мiнським
РУГУ МВС України у м.Києвi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Плотнiков Юрiй
Анатолiйович

СМ 273407 27.05.2000
Вишгородським РВГУ МВС

України в Києвськiй обл.
0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Сiмоненко Олена
Олександрiвна

ВА 670059 25.04.1994 Ленiнським
РВУМВС України у м.Донецьку

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Какурiн Руслан
Васильович

АК 771587 14.02.2000
Тернавським РВ Криворiзького

МУУМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Зазорiн Сергiй
Владиславович

АЕ 409062 30.09.1996 Жовтневим
РВ Криворiзького УМВС України

в Днiпропетровськiй обл.
0 0.00000000000 0 0 0 0

Голова
ревiзiйної

комiсiї
Катрич Сергiй Андрiйович

АК 989735 27.09.2000
Iнгулецьким РВ Криворiзької МУ

УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Генеральний Татарець Петро АЕ 075272 23.12.1996 0 0.00000000000 0 0 0 0



Директор Васильович
Софiївським РВ УМВС України

Днiпропетровськiй обл.

Член
Ревiзiйної

комiсiї
Горiлей Сергiй Васильович

МК 538816 25.09.1997
Комiнтерновським РВ ХМУ

УМВС в Харкiвськiй обл.
0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Доценко Олександр
Аркадiйович

ЕН 464049 06.12.2005
Стахановським МВУ МВС
України в Луганськiй обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної

комiсiї
Зайцева Iнна Сергiївна

ВЕ 681828 27.11.2002
Ворошиловським РВ УМВС

України в м. Донецьку
0 0.00000000000 0 0 0 0

Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Кількість

акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

ТОВ "Лемтранс" 30600592
83086 Україна Донецька

Ворошиловський Донецьк
Артема, 7

6602509 49.9584 6602509 0 0 0

Фонд державного
майна України

00032945
01133 Україна м. Київ

Печерський Київ Кутузова, 18/9
6299956 47.6691 6299956 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Усього 12902465 97.6275 12902465 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Заповненювати необов'язково. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

24.04.2014

Кворум 
зборів**

99.950000000000

Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв скликали з iнiцiативи Наглядової ради, на пiдставi Закону України 
"Про акцiонернi товариства".
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органiв.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв.
3. Про обрання лiчильної комiсiї Товариства.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
9. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
10. Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства та обрання 
особи, яка уповноважується на їх пiдписання.
13. Призначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження здiйснити персональнi 
повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Загальними зборами рiшення. 
По першому питанню постановили:
Обрати секретарем Загальних зборiв представника Фонду державного майна України Наконечного 
Олександра Олексiйовича.
По другому питанню постановили:
1. Загальнi збори провести без перерви;
2. Встановити час для виступу з питань порядку денного - до 10 хвилин, для обговорення - до 20 
хвилин;
3. Голосування по питаннях порядку денного провести пiсля обговорення всiх питань;
4. Встановити час для голосування бюлетенями - 30 хвилин.
По третьому питанню постановили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Iщенко Марiя Володимирiвна, Скорiк Юлiя Борисiвна;
2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахування голосiв при голосуваннi по питаннях порядку денного i 
складання протоколу лiчильної комiсiї.
По четвертому питанню постановили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, що включає в себе консолiдований баланс (звiт про 
фiнансовий стан), консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi доходи), 
консолiдований звiт про рух грошових коштiв, консолiдований звiт про власний капiтал.
По п'ятому питанню постановили:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк в редакцiї, що додається.
По шостому питанню постановили:
Прийняти звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2013 рiк до вiдома.
По сьомому питанню постановили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
По восьмому питанню постановили:
Погодити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
По дев'ятому питанню постановили:
1. Спрямувати 5% нерозподiленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рiк, що складає 1221,8 
тис. грн., до резервного капiталу, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Спрямувати частину нерозподiленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рiк вiдповiдно до 
вимог чинного законодавства на виплату дивiдендiв.
3. Суму нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2013 рiк, що залишиться пiсля вiдрахування 5% до 
резервного капiталу та виплати дивiдендiв залишити в розпорядженнi Товариства на поповнення 
обiгових коштiв.



По десятому питанню постановили:
1. Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2013 рiк в розмiрi 50 % вiд нерозподiленого 
прибутку станом на 31.12.2013 рiк, що складає 12 218 тис. грн. з урахуванням повнiстю сформованого 
статутного капiталу. Виплату дивiдендiв здiйснити у безготiвковiй формi.
2. Встановити термiн для виплати дивiдендiв акцiонерам - до 01 липня 2014 року.
3. Доручити Наглядовiй радi на своєму засiданнi визначити дату складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв.
По одинадцятому питанню постановили:
1. Затвердити внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї;
2. Доручити пiдписати Статут Товариства Головi загальних зборiв Мезенцеву Володимиру 
Анатолiйовичу;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства ( з правом передоручення наданих повноважень) 
забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї у встановленому законодавством
порядку i для цього надати йому повноваження на пiдписання будь-яких листiв, заяв, фiнансових та 
будь-яких iнших документiв, що будуть пов'язанi з виконанням цього доручення. Надати цi 
повноваження Генеральному директору з правом передоручення.
По дванадцятому питанню постановили:
Зняти з розгляду питання про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової 
ради товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх пiдписання.
По тринадцятому питанню постановили:
Уповноважити Генерального директора Товариства здiйснити персональнi повiдомлення акцiонерiв про
прийнятi загальними зборами рiшення у встановленому законом порядку.



9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду
За результатами періоду, що передував

звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 12218000.00 0.000

Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.924 0.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 12218000.00 0.000

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

14.05.2014

Дата виплати дивідендів 26.06.2014

Опис

У звiтному перiодi були сплаченi дивiденди, нарахованi за результатами дiяльностi 
Товариства у 2013 роцi. 
Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства у 2014 роцi не нараховувались i 
не виплачувались.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний 
Банк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14282829

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №286539

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 231-71-80

Факс (044)231-71-88

Вид діяльності Юридична особа,яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть

Опис Договiр № 386/2013 вiд 26.11.2013 р., послуги по обслуговуванню 
рахунку в цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 23731031

Місцезнаходження 01011 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Гусовського, 11/11, оф. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0283

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001

Міжміський код та телефон (044) 222-60-10

Факс (044) 569-19-00

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис Аудит фiнансової звiтностi за 2014 рiк ПАТ "Укртранслiзинг"

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65



Факс (044) 279-12-49

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 
ведення власникiв iменних цiнних паперiв

Опис Договiр № Е-8172/п вiд 09.09.2013 року, послуги по обслуговуванню 
емiсiї цiнних паперiв емiтента.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.05.2010 171/1/10 ДКЦПФР UA 4000066906
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

100.000 13216010 1321601000.000 100.00000000000

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: за 2014 рiк торгiвля цiнними паперами на 
внутрiшнiх ринках не здiйснювалась;
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: за 2014 рiк торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх 
ринках не здiйснювалась;
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: протягом 2014 року Товариство не подавало заяв для 
допуску на бiржi, починаючи з яких цiннi папери будуть уключенi до лiстингу та торгуватись.
Мета додаткової емiсiї: протягом 2014 року додаткова емiсiя не вiдбувалась.
Спосiб розмiщення: Бездокументарна форма.

 



XI. Опис бізнесу

За звiтний перiод злиття, подiлу,приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.

 

З моменту проведення державної реєстрацiї Товариства органами управлiння є:
Загальнi збори акцiонерного товариства (Загальнi збори) - вищий орган Товариства;
Наглядова рада - наглядовий орган Товариства;
Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства;
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган Товариства.
Вищим органом Товариства є загальнi збори. Загальними зборами обирається Наглядова рада, 
Ревiзiйна комiсiя.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї 
контролює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До його компетенцiї 
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом. В межах наданих повноважень 
Генеральний директор може доручити виконання окремих виробничо-господарських функцiй 
iншим особам. Генеральному директору пiдпорядковується бухгалтерiя, яка здiйснює органiзацiю 
бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, контроль за ощадливим 
використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, за цiлiснiстю основних засобiв.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 
обирають Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься 
iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 
вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у Товариства не має.
Дочiрнiми пiдприємствами прямого володiння Товариства є:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керченський стрiлочний завод". Мiсцезнаходження 
Товариства: 98306, Автономна Республiка Крим, м. Керч, вул. Вєри Бєлiк, буд. 12
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська транспортно-операторська компанiя". 
Мiсцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 4, офiс 120.
Дочiрнiми пiдприємствами опосередкованого володiння Товариства є:
1.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська перевiзна компанiя". Мiсцезнаходження 
Товариства: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 7.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 13
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1
Фонд оплати працi: 7 294,0 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього 
року:+1 105,2 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента. 
На пiдприємствi постiйно провадяться заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв. 

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 



Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiї щодо рерганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 
Товариства не надходило.

 

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, 
метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй) наведено у Примiтках до фiнансової 
звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Основнi напрямки дiяльностi Товариства - здiйснення лiзингових операцiй та укладання договорiв 
лiзингу всiх форм, передбачених законодавством України про лiзинг;надання послуг, пов'язаних з 
лiзингом, згiдно з чинним законодавством України.
В плани компанiї на 2015 рiк входять: поновлення основних виробничих фондiв, удосконалення 
роботи з клiєнтами, освоєння нових видiв та схем здiйснення лiзингових операцiй, збiльшення 
видiв технiки та обладнання, що надаються в лiзинг.

 

Активи на Пiдприємствi згрупованi за загальноприйнятими ознаками: необоротнi та оборотнi.
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження нематерiальних активiв не було.
Значних змiн у складi основних засобiв за останнi 5 рокiв не було. 

 

Правочини з власниками iстотної участi не вчинялися.

 

Станом на 31.12.2014 року на балансi Товариства утримуються наступнi основнi засоби:
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади та iнвентар;
- iншi основнi засоби;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Значну частину основних засобiв Товариства складають транспортнi засоби, а саме вагони-хопери 
для зерна (99,2% вiд вартостi основних засобiв), якi використовуються для надання лiзингових 
послуг та автомобiлi (0,6% вiд вартостi основних засобiв), якi використовуються у власнiй 
господарськiй дiяльностi. Iншi основнi засоби складаються з офiсних меблiв, офiсної технiки та 
засобiв зв'язку. 
Специфiка дiяльностi Товариства передбачає придбання майна за рахунок власних або залучених 
коштiв, з подальшою передачею його у платне володiння. Оскiльки фiнансовий лiзинг на 
сьогоднiшнiй день не має попиту, то найкращим варiантом розвитку Товариства - є оперативний 
лiзинг. 
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: на метi 
пiдприємства придбати вантажнi пiввагони.

 

Висока вартiсть фiнансових продуктiв та зниження дiлової активностi всiх банкiвських та 
фiнансових установ зменшило кiлькостi операцiй на ринку лiзингових послуг та зацiкавленiсть до 
будь-яких стратегiчно та економiчно - вигiдних проектiв.
Крiм того, великий вплив на можливостi ПАТ "Укртранслiзинг" по залученню фiнансових ресурсiв
на реалiзацiю лiзингових проектiв вносить Закон України "Про введення мораторiю на примусову 
реалiзацiю майна" (iз змiнами i доповненнями, внесеними) вiд 29 листопада 2001 року N 2864-III, 



згiдно з яким встановлений мораторiй на застосування примусової реалiзацiї майна державних 
пiдприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не 
менше 25 вiдсоткiв (далi - пiдприємства), до вдосконалення визначеного законами України 
механiзму примусової реалiзацiї майна. 
Iншим фактором, що має вплив на господарську дiяльнiсть ПАТ "Укртранслiзинг" - це 
нестабiльний фiнансовий стан бiльшостi компанiй - партнерiв (Лiзингоотримувачiв)Товариства, що
є наслiдком економiчної та фiнансової кризи, яка розпочалась ще наприкiнцi 2008 року.
Критична ситуацiя, що склалась на вiтчизняному авiацiйному ринку, у зв'язку iз високою 
(необгрунтованою) вартiстю експлуатацiйних витрат на лiтаки типу АН-140, що регламентуються 
державними авiацiйними органами, а також постiйне нехтування iнтересiв приватних iнвесторiв з 
боку державних пiдприємств, призвело до того, що експлуатувати та утримувати лiтаки типу АН-
140 для ПАТ "Укртранслiзинг" є нерентабельним.

 

За 2014 рiк в Товариства штрафнi санкцiї: 05.09.2014р. cплачено штраф за правопорушення на 
ринку ЦП згiдно Постанови Окружного адмiнсуду м. Києва по справi №826/8750/14 вiд 
31.07.2014р. 

 

Фiнасування ведеться за рахунок власних коштiв Товариства

 

Станом на 31.12.2014 р. наявнi укладенi, але не виконанi договори з фiнансового та оперативного 
лiзингу та сублiзингу, тому що середнiй термiн дiї цих договорiв становить приблизно вiсiм рокiв. 
Здiйснюється активний пошук та пiдготовка нових довгострокових проектiв, якi б забезпечили 
збiльшення прибутку пiдприємства, пiдвищення конкурентоспроможностi та покращення долi 
Товариства на лiзинговому ринку України.

 

Прiоритетним напрямком роботи Товариства є залiзничний сектор.

 

н/д

 

1. Протягом 2014 року була виставлена (1) одна претензiя до ПАТ «Укртранслiзинг». Станом на 
31.12.2014 по виставленiй претензiї було подано 1 позов ДП «Приднiпровська залiзниця» до ПАТ 
«Укртраснлiзинг» про зобовязання вчинити дiї по ремонту електровозу ВЛ11М/6 № 484 секцiї А 
згiдно з умовами договору (Справа № 910/14296/14).
2. Протягом 2014 року ПАТ «Укртранслiзинг» було виставлено (9) дев’ять претензiй. Станом на 
31.12.2014 р. по виставленим претензiям жодного позову подано не було.
3. Протягом 2014 року на виконаннi у Державнiй виконавчiй службi знаходились два рiшення 
Господарського суду Харкiвської областi по справах: № 37/259-08 та № 61/79-08 
ПОЯСНЕННЯ: Лiтаки АН-140 (борт UR-14001 та UR-14002) у 2004 роцi на пiдставi договорiв 
були переданi на ТОВ «Аэромiст - Харкiв» в оперативний лiзинг. За умовами договору ХДАВП нiс 
субсидiарну вiдповiдальнiсть за виконання умов договору. У зв'язку з тривалою несплатою 
лiзингових платежiв та вiдсутнiстю iнформацiї по експлуатацiї лiтакiв, а також при наявностi 
iнформацiї про те, що лiтаки тривалий час перебувають на ХДАВП у розукомплектованому станi, 
ПАТ «Укртранслiзинг» звернувся з позовами до суду на ТОВ «Аэромiст – Харкiв» та ХДАВП з 
вимогами повернути лiтаки в льотнопридатному станi й виплатити заборгованiсть по лiзингових 
платежах. Судом ухваленi рiшення, якими зобов'язано ХДАВП повернути лiтаки в 
льотнопридатному станi, у зв'язку з тим, що вони прибули на ХДАВП для проходження ТО та при 
цьому були розукомплектованi. В задоволеннi вимог по сплатi лiзингових платежiв вiдмовлено у 



зв'язку з тим, що ТОВ «Аэромiст - Харкiв» перебував в стадiї банкрутства. Данi рiшення 
пiдтриманi судами вищих iнстанцiй, документи на виконання Рiшень переданi у виконавчу службу.
Вiдкрито виконавче провадження, проводяться необхiднi дiї по виконанню Рiшень. На даний 
момент лiтаки перебувають на територiї ХДАВП у розукомплектованому виглядi. Виконавчi дiї 
тривають.
4. Протягом 2014 року ПАТ «Укртранслiзинг» брало участь у судових засiданнях в наступних 
справах, порушених з iнiцiативи контрагентiв: 
• Справа № 826/8750/141 за позовом Заступника прокурора Печерського району мiста Києва в 
iнтересах держави в особi Центрального департаменту НКЦПФР Про стягнення з ПАТ 
«Укртранслiзинг» штрафних санкцiй у розмiрi 17 000 грн. Постановою Окружного 
Адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 31 липня 2014 року позов було задоволено повнiстю та 
стягнуто з ПАТ «Укртранслiзинг» на користь Держбюджету штрафнi санкцiї у сумi 17 000 грн. 
• Справа № 910/14296/14 за позовом ДП «Приднiпровська залiзниця» до ПАТ «Укртраснлiзинг» 
про зобовязання вчинити дiї по ремонту електровозу ВЛ11М/6 № 484 секцiї А згiдно з умовами 
договору. Ухвалою вiд 12.08.2014р. зупинено провадження у справi до розгляду Донецьким 
апеляцiйним господарським судом апеляцiйної скарги ПАТ «Укртранслiзинг» на рiшення у 
господарськiй справi № 905/3299/14 та набранням вказанним рiшенням законної сили;
• Справа № 27/28 за позовом Заступника Генерального прокурора України, Кабiнету Мiнiстрiв 
України, ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» до Мiнiстерства iнфраструктури України, Фонду 
Державного майна України, ДАЗТУ «Укрзалiзниця», ПАТ «Укртранслiзинг», ТОВ «Сучаснi 
технологiї та iнвестицiї», ТОВ «Iмперово Фудз» про визнання недiйсними угод, рiшення зборiв, 
статуту та витребування майна (будiвлi за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9). Ухвалою Верховного 
Суду України вiд 11.11.2014 р. у задоволеннi заяви вiдмовлено.

5. Протягом 2014 року ПАТ «Укртранслiзинг» зверталось до суду з позовними заявами та брало 
участь у судових засiданнях по справах порушених з власної iнiцiативи з наступних питань:
• Справа № 905/3299/14 за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ПрАТ «УАСК «АСКА» про 
стягнення страхової виплати у розмiрi 7 781 048,08 грн., пенi 113 603,30 грн., штрафу 93 372,58 
грн. витрат вiд iнфляцiї 281 673,94 грн. (заальна сума – 8 269 697,9 грн.). Ухвалою вiд 26.06.14р. 
позовнi вимоги про стягнення страхової виплати у розмiрi 7 781 048,08 грн. залишено без розгляду.

ПАТ «Укртранслiзинг» подано апеляцiйну скаргу до Донецького апеляцiйного господарського 
суду, розгляд справи був призначений на 08.07.2014р. У зв'язку з активною фазою проведення АТО
в Донецькiй областi розгляд апеляцiйної скарги вiдкладено на невизначений термiн;
• Справа № 42/176Б за позовом Позов ВАТ «ММК iм. Iллiча», кредитор ПАТ «Укртранслiзинг» до 
ТОВ «Соцiальне вiдродження Донбасу» про визнання останнього банкрутом, сумма боргу 1 300 
000 грн. Наразi триває процедура банкрутства. Ухвалою господарському суду Донецької областi 
вiд 22.05.2014р. розгляд справи вiдкладено на 03.07.2014р. У зв'язку з активною фазою проведення
АТО в Донецькiй областi розгляд апеляцiйної скарги вiдкладено на невизначений термiн; 
• Справа № 922/3372/14 за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДП «Пiвденна залiзниця» про 
стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 7 345 343,96 грн., пенi у 
розмiрi 351 090,84 грн., штрафiв у розмiрi 57 687,89 грн. та витрат вiд iнфляцiї у розмiрi 425 932,25
грн. (загальна сумма – 8 180 054,94 грн.). Сума позовних вимог у процесi розгляду справи була 
зменшена та склала – 5 497 017,87 грн.14.10.2014 р. господарським судом Харкiвської областi 
винесено рiшення, яким позовнi вимоги задоволено частково, а саме стягнено з ДП «Пiвденна 
залiзниця» на користь ПАТ «Укртранслiзинг» суму основного боргу у розмiрi 3 572 939,36 грн., 
пеню – 434 468,14 грн., 3% рiчних – 84 845,05, в рештi позовних вимог вiдмовлено.ПАТ 
«Укртранслiзинг» подана апеляцiйна скарга. Постановою Харкiвського апеляцiйного 
господарського суду вiд 24.12.2014 р. рiшення суду першої iнстанцiї скасовано, винесено нове 
рiшення, яким позовнi вимоги ПАТ «Укртранслiзинг» задоволено частково, а саме стягнуто 4 868 
286,55 грн. – основного боргу, 536 181,95 грн. – пенi, 92 305,14 грн. – 3% рiчних, 73 076,75 грн. – 
витрат з оплати судового збору за подання позовної заяви, 36 538,38 грн. – судового збору за 
подання апеляцiйної скарги.;



• Справа № 922/5157/14 за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДП «Пiвденна залiзниця» Про 
стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 10 449 918,05 грн., пенi у 
розмiрi 1 141 911,57 грн., 3 % рiчних у розмiрi 192 178,56 грн. (загальна сума – 11 784 008,18грн.). 
Господарським судом Харкiвської областi вiд 16.12.2014 р. винесено рiшення, яким позовнi вимоги
ПАТ «Укртранслiзинг» задоволено частково, а саме стягнуто суму основного боргу у розмiрi 13 
506 716,88 грн. i 3 % рiчних у розмiрi 202 236,45 грн., пенi у розмiрi 858 446,30 грн. (70% вiд 
заявленої суми у зв’язку iз скрутним фiнансовим становищем Вiдповiдача), судовий збiр у розмiрi 
73 080,00 грн.;
• Справа № 916/3746/14. за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДП «Одеська залiзниця» про 
стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 74 336 056,49 грн., пенi у 
розмiрi 4 359 325,06 грн., штрафiв у розмiрi 620 254,09 грн. та витрат вiд iнфляцiї у розмiрi 3 577 
284,60 грн. (загальна сума – 82 892 920,24 грн.). Сума позовних вимог у процесi розгляду справи 
була зменшена та склала – 73607141,87 грн. Ухвалою Господарського суду Одесської обалстi 
розгляд справи перенесено на 26.01.2015р.;
• Справа № 914/3332/14. за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДТГО «Львiвська залiзниця» про 
стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 21 935 959,32 грн., пенi у 
розмiрi 1 180 314,09 грн., штрафiв у розмiрi 165 700,41грн. та витрат вiд iнфляцiї у розмiрi 908 
792,83 грн. (загальна сума – 24 190 766,65 грн.). 18.11.2014 р. господарським судом Львiвської 
областi винесено рiшення, яким позовнi вимоги ПАТ «Укртранслiзинг» задоволено частково, а 
саме стягнуто з ДТГО «Львiвська залiзниця» 3 094 565,76 грн. – суми основного боргу, 1 326 
627,70 грн. – пенi, 236 477,45 грн. - 3% рiчних, 69 709,75 грн. – судового збору;
• Справа № 910/19979/14. за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДТГО «Пiвденно-Захiдна 
залiзниця» про стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 6 454 685,64 
грн., пенi у розмiрi 2 611 002,49 грн., 3% рiчних у розмiрi 461 375,02 грн. (загальна сума – 9 527 
063,15 грн.) Рiшенням господарського суду мiста Києва вiд 02.12.2014 р. позовнi вимоги ПАТ 
«Укртранслiзинг» задоволено у повному обсязi. Вiд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» надiйшла
копiя апеляцiйної скарги. Розгляд апеляцiйної скарги перенесено на 11.02.2015 р.;
• Справа № 910/24971/14 за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДГТО «Пiвденно-Захiдна 
залiзниця» про стягнення суми заборгованостi з оплати лiзингових платежiв у розмiрi 17 384 
069,10 грн., пенi у розмiрi 1 641 414,07 грн., 3% рiчних у розмiрi 289 873,27 грн. (загальна сума – 
19 315 356,44 грн.) Сума позовних вимог у процесi розгляду справи була зменшена та склала – 13 
776 054,16 грн. Ухвалою господарського суду м. Києва розгляд справи було призначено на 
15.01.2015 р.;
• Справа № 904/8872/14 за позовом ПАТ «Укртранслiзинг» до ДП «Приднiпровська залiзниця» про 
стягнення пенi у розмiрi 548 122,32 грн., 3 % рiчних у розмiрi 89 051,65 грн. (загальна сума – 637 
173,97 грн.). Сума позовних вимог у процесi розгляду справи була зменшена та склала – 630 566,28
грн. Ухвалою господарського Днiпропетровської областi розгляд справи було призначено на 
19.01.2015 р.;
6. Протягом 2014 року розглянуто та надано вiдповiдi на 23 на листи та запити правоохоронних та 
контролюючих органiв.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

360 52431 0.000 0.000 360 52431

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та обладнання 100 128 0.000 0.000 100 128

транспортні засоби 217 52289 0.000 0.000 217 52289

інші 43 14 0.000 0.000 43 14

2. Невиробничого 
призначення:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 360 52431 0.000 0.000 360 52431

Опис Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом на основi таких очiкуваних
строкiв корисної експлуатацiї: 
Машини та обладнання - 3-8 рокiв;
Транспортнi засоби – 5-6 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 5-10 рокiв;
Iншi основнi засоби - 3-5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 
31.12.2014 р. складає 59 205 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 
31.12.2014 р. складає 52 431 тис. грн.
Нарахована амортизацiя основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 
31.12.2014 р. складає 6 774 тис. грн.
Ступiнь використання основних засобiв становить 100%. 
Обмежень на використання майна емiтента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн) 

1476058 1467196

Статутний капітал (тис. 
грн.) 

1321601.00 1321601.00

Скоригований статутний
капітал (тис. грн) 

1321601.00 1321601.00

Опис Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485. 
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих 
активiв станом на 31.12.2014 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 154 457 тис. грн., що



вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих 
активiв станом на 31.12.2013 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 145 595 тис. грн., що
вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих 
активiв станом на 31.12.2014 р. перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу на 154 
457 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих 
активiв станом на 31.12.2013 р. перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу на 145 
595 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що 
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення
Непогашена частина

боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 65969 X X

у тому числі:  

кредит банку 17.08.2012 65969 10.5 15.12.2018

Зобов'язання за цінними 
паперами

X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом):

X 0 X X

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 1078014 X X

Усього зобов'язань X 1143983 X X

Опис: У Товариства не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, 
сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, (у тому числi похiдними), 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансової допомоги на зворотнiй 
основi.
Iншi зобов'язання станом на 31.12.2014 року складають 1078014 тис. грн., у т.ч.: 
Iншi довгостроковi зобов'язання - 402250 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями – 662593 



тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 9361 тис. грн.; 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 3692 тис. грн.;
Iншi поточнi зобов’язання - 118 тис. грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"

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

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011, м. Київ, Печерський
район, вул. Гусовського, 11/11,

офiс 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів**

243 П 000243 24.11.2014
23.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 31.12.2014

Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"

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

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011, м. Київ, Печерський
район, вул. Гусовського, 11/11,

офiс 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів**

243 П 000243 24.11.2014
23.12.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

Вих. № 44-АВ 
вiд 15.04.2015 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «УКРТРАНСЛIЗИНГ»

ЗА 2014 РIК
Власникам акцiй 

ПАТ «Укртранслiзинг»
Керiвництву 

ПАТ «Укртранслiзинг»

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Товариства: Публiчне акцiонерне товариство «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг».

Код за ЄДРПОУ: 30674235.
Мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Щорса, буд. 32-Г, офiс 8.

Свiдоцтво про державну реєстрацiю: видано 29.12.1999 р. Печерською районною в м. Києвi адмiнiстрацiєю. 

2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ



Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг» та його дочiрнiх компанiй (далi – Товариство), складеної згiдно з

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), яка включає:
Консолiдований Баланс («Звiт про фiнансовий стан») на 31.12.2014 р.;

Консолiдований звiт про фiнансовi результати за 2014 р.;
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2014 р.;

Консолiдований звiт про власний капiтал за 2014 р.;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р.

Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р. № 3125-XII,
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi –

МСА), зокрема МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». Цi нормативнi документи вимагають, щоб
планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти

не мiстять суттєвих викривлень.

Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку МСФЗ, розглянуто принципи

формування матерiальних статей балансу i звiтностi в цiлому.
Масштаби нашої перевiрки були обмеженi обставинами, пов’язаними з характером та строками виконання

аудиторської роботи та включали наступне:

Товариство зобов’язане консолiдувати дочiрнi компанiї i ми не мали змоги отримати достатнiй та належний
аудиторський доказ по вiдношенню до таких показникiв дочiрньої компанiї ТОВ «Керченський стрiлочний завод» як

«Основнi засоби». 
Пiдписання договору вiдбулося пiсля проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв, що не дозволило

аудиторам спостерiгати за її проведенням. 

Перевiрка проводилася вибiрковим методом. При перевiрцi використовувались данi бухгалтерського облiку, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй, первинних документiв.
Облiкова система Товариства може слугувати базою для складання фiнансової звiтностi.

3. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 
ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає необхiдною для того, щоб

забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилок.

4. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI АУДИТОРА ЗА 
НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Вiдповiдальнiсть аудитора передбачає висловлення думки щодо перевiреної консолiдованої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття
iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку

ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного

подання Товариством консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає

також оцiнку вiдповiдностi затвердженої облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої аудиторської думки з
модифiкацiєю.

5. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО 
КОМПЛЕКТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки
про фiнансову звiтнiсть.

Система облiку у Товариствi забезпечує регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової
звiтностi.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову iнформацiю трьох дочiрнiх компанiй, на яких ми не були

призначенi аудиторами станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2013 р. Таким чином, ми не спостерiгали за проведенням
iнвентаризацiї фактичних залишкiв основних засобiв та запасiв станом на початок та кiнець року. Ми не мали змоги



отримати достатнi докази по вiдношенню до:
кiлькостi та справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2014 р., балансовою вартiстю 194 650 тис. грн., та

на 31.12.2013 р., балансовою вартiстю 141 428 тис. грн. Данi активи розташованi в тимчасово окупованiй територiї
Крим;

кiлькостi та справедливої вартостi основних засобiв станом на 
31.12.2014 р., що знаходяться в зонi збройного конфлiкту, балансовою вартiстю 18 218 тис. грн.

Оскiльки початковi сальдо враховуються при визначеннi фiнансових результатiв, ми не змогли встановити, чи були б
необхiднi коригування по вiдношенню до прибутку за 2014 р., вiдображеного у Звiтi про фiнансовi результати. 

Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на економiчну кризу та збройний конфлiкт в
Українi, про що зазначено у Примiтцi 23 до фiнансової звiтностi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi

змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансiв стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Також звертаємо увагу на той факт, що частина основних засобiв Групи знаходиться у зонi збройного конфлiкту, про

що зазначено у Примiтцi 7 до фiнансової звiтностi, а частина – на окупованiй територiї Крим, про що зазначено у
Примiтцi 24 до фiнансової звiтностi.

Умовно-позитивна думка
За виключенням питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, консолiдована фiнансова звiтнiсть справедливо й
достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2014 р., а також результат його

дiяльностi, рух власного капiталу та рух грошових коштiв, вiдповiдно до МСФЗ за 2014 р.

6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних

товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2014 р. становлять 1 405 522 тис. грн. 

В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2014 р. перевищує розмiр статутного капiталу, який складає 1 321 601 тис. грн., на 83 921 тис. грн.

6.2. Суттєвi невiдповiдностi 
Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2014 р. та iншою iнформацiєю, що розкривається

Товариством та подається до Комiсiї, не встановленi.
6.3. Значнi правочини

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi),
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI (далi – ЗУ № 514-VI), не мали

мiсця.
6.4. Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту

Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до ст. 9 Статуту Товариства,
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 12.04.2011 р.) та зареєстрованого 06.06.2011 р.

Печерською в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю.
Протягом звiтного перiоду в акцiонерному Товариствi працювали наступнi органи управлiння:

Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства;
Наглядова рада;

Генеральний директор – одноосiбний виконавчий орган;
Ревiзiйна комiсiя.

Правовий статус, порядок пiдготовки, складання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також
прийняття ними рiшень закрiплено в Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг», затвердженому Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2011 р.).

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Наглядової ради, а також
права, обов’язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Товариства закрiплено в Положеннi про Наглядову раду

Публiчного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг», затвердженому Загальними зборами
акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2011 р.)

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї, а також
права, обов’язки та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства закрiплено в Положеннi про Ревiзiйну

комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг», затвердженому Загальними
зборами акцiонерiв (протокол вiд 15.04.2010 р.).

Вiдповiдно до п. 4.1 та п. 6.1 Положення про Наглядову раду, кiлькiсний склад та члени Наглядової ради обираються
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 ЗУ № 514-VI щодо виключної компетенцiї загальних

зборiв. До наглядової ради обрано 7 членiв, що вiдповiдає ст. 51 ЗУ № 514-VI.
Функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi виконує Ревiзiйна комiсiя.

Вiдповiдно до п. 4.1 та п. 6.1 Положення про Ревiзiйну комiсiю, кiлькiсний склад та члени Ревiзiйної комiсiї
обираються Загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 ЗУ № 514-VI щодо виключної компетенцiї

загальних зборiв. До Ревiзiйної комiсiї обрано 3 члена, що вiдповiдає ст. 73 ЗУ № 514-VI.
Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, вiдповiдно до ст. 32 ЗУ № 514-VI, були проведенi 24.04.2014 р.

Черговi Загальнi збори акцiонерiв в 2015 р. планується провести 22.04.2015 р.



Дiяльнiсть загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
Система внутрiшнього контролю Товариства створена та дiє вiдповiдно до вимог законодавства, статуту, i внутрiшнiх

положень.
6.5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Ризик суттєвого викривлення аудитором не переглядався, а також не змiнювались запланованi аудиторськi процедури.
Фактор ризику шахрайства, що вимагає оцiнки у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», не виявлений. Аудитор вiдповiдає за аудиторський висновок про
фiнансову звiтнiсть Товариства, але вiн не вiдповiдає за виявлення абсолютно всiх фактiв шахрайства i помилок, що

можуть iстотно вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства.

7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН».

Юридична та фактична адреси: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3.
Телефон: (044) 222-60-10, факс: (044) 569-19-00.

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 0283 вiд 23.02.2001 р., видане згiдно з
Рiшенням Аудиторської Палати України № 99, чинне до 23.12.2015 р.

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв: серiя П № 000243 вiд 24.11.2014 р., чинне до 23.12.2015 р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України №
239/4 вiд 29.09.2011 р.

Генеральний директор Самусєва О.П.: сертифiкат № 006812 вiд 30.01.2002 р., чинний до 30.01.2016 р.; Диплом АССА
по мiжнароднiй фiнансовiй звiтностi (ДiпIФР на росiйськiй мовi) сесiя 10.06.2010 р., виданий Асоцiацiєю

сертифiкованих бухгалтерiв (The Association of Chartered Certified Accountants), № 1734596; Свiдоцтво Українського
iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету за програмою «Фондовий

ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку» серiї АФР № 14/00290 вiд
16.01.2014 р.

8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Договору № 725 вiд 27.02.2014 р.

Дата початку перевiрки – «23» лютого 2015 р.
Дата закiнчення перевiрки – «15» квiтня 2015 р.

Пiдписи аудиторiв:
Генеральний директор 

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
(серт. № 006812 АПУ,

Диплом АССА ДипIФР № 1734596) О.П. Самусєва

«15» квiтня 2015 р.

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0

2 2013 1 0

3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні) 

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 

7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) д/н

Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X



Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена 

X

Інше (запишіть) 14.03.2013 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

Загальні
збори

акціонерів 

Наглядова
рада 

Виконавчий
орган 

Не належить
до компетенції

жодного
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні



Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація Публікується у Документи Копії Інформація



розповсюджується
на загальних

зборах

пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів 

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

документів
надаються
на запит

акціонера

розміщується
на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Ні

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Так Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X



Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/н 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

Територія за КОАТУУ 8038200000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 64.91

Середня кількість 
працівників

15

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32 Г, офiс 8

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 2 6 4

первісна вартість 1001 6 9 130

накопичена амортизація 1002 4 3 126

Незавершені капітальні інвестиції 1005 78507 60446 45317

Основні засоби: 1010 360 52431 90018

первісна вартість 1011 1328 59205 135946

знос 1012 968 6774 45928

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0



первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 0 0 1013010

інші фінансові інвестиції 1035 1053027 1053027 4937

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 510401 620695 1556982

Відстрочені податкові активи 1045 0 12941 506

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 1642297 1799546 2710774

II. Оборотні активи

Запаси 1100 1 2 11903

Виробничі запаси 1101 0 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 1 1402 50

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 120 138 761

з бюджетом 1135 3249 8357 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 3249 2102 0

з нарахованих доходів 1140 431 55704 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 560328 554134 415621

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 99473 174590 14461

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 286 304 291

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0



інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 13 128 0

Усього за розділом II 1195 663902 794759 443087

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 56335 25850 0

Баланс 1300 2362534 2620155 3153861

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1321601 1321601 1321601

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 178 243 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 6489 7711 4031

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 138928 146503 91282

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 78507 )

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

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 1467196 1476058 1338407

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1785 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 33537 51487 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 335281 402250 1297604

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду)

1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду)

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0 0

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0



Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 370603 453737 1297604

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 510005 677074 425026

за товари, роботи, послуги 1615 9343 9361 69301

за розрахунками з бюджетом 1620 23 0 418

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 205

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 141

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 211

за одержаними авансами 1635 4788 3692 8209

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 458 114 1548

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 118 119 12996

Усього за розділом IІІ 1695 524735 690360 517850

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 2362534 2620155 3153861

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 187916 214040

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 ( 120030 ) ( 142564 )

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

Валовий:
 прибуток 2090 67886 71476

 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 968544 251

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 968525 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 10432 ) ( 7918 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 948673 ) ( 1015 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 827555 ) ( 0 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 77325 62794

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 201654

Інші фінансові доходи 2220 13070 4361

Інші доходи 2240 1960 77469

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 6421 ) ( 4591 )

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

Інші витрати 2270 ( 66297 ) ( 295243 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 19637 46444

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1122 -12575

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 20759 33869

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 396 319

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 396 319

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 71 39

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 325 280

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21084 34149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 316 218

Витрати на оплату праці 2505 6982 5939

Відрахування на соціальні заходи 2510 566 501

Амортизація 2515 4098 196



Інші операційні витрати 2520 1019473 144302

Разом 2550 1031435 151156

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13216010 13216010

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13216010 13216010

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.57 2.56

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 1.57 2.56

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дивiденди за 2014 рiк не виплачувались

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 744460 886480

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 95 17

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 581528 ) ( 709640 )

Праці 3105 ( 8086 ) ( 6945 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12640 ) ( 22402 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 12540 ) ( 22137 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 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 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 699 ) ( 307 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 141602 147203

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 7581 4361

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 ( 81 ) ( 5 )

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 ( 45166 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -37666 4356

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 10152 5775

Сплату дивідендів 3355 ( 12218 ) ( 6248 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5813 ) ( 4591 )

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 3375 ( 0 ) ( 0 )



дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 ( 247 ) ( 75000 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -28430 -91614

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 75506 59945

Залишок коштів на початок року 3405 99473 39528

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -389 0

Залишок коштів на кінець року 3415 174590 99473

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 )



фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

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

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА

КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"
за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
Зареєстрований

капітал
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 1321601 178 0 6489 138928 0 0 1467196

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 1321601 178 0 6489 138928 0 0 1467196

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 20759 0 0 20759

Інший сукупний
дохід за звітний 

4110 0 65 0 0 260 0 0 325



період

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного доходу
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 -12218 0 0 -12218

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 1222 -1222 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 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 -4 0 0 -4

Придбання 
(продаж) 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



неконтрольованої
частки в 
дочірньому 
підприємстві

Разом змін у 
капіталі

4295 0 65 0 1222 7575 0 0 8862

Залишок на 
кінець року

4300 1321601 243 0 7711 146503 0 0 1476058

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

Територія за КОАТУУ 8038200000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 64.91

Середня кількість 
працівників

15

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32 Г, офiс 8

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 806 541 95

 первісна вартість 1001 1366 943 499

 накопичена амортизація 1002 560 402 404

Незавершені капітальні інвестиції 1005 87778 60726 54334

Основні засоби: 1010 419466 484312 306731

 первісна вартість 1011 1223286 1615943 956529

 знос 1012 803820 1131631 649798

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

 первісна вартість 1016 0 0 0

 знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0



 первісна вартість 1021 0 0 0

 накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 0 0 333620

інші фінансові інвестиції 1035 70017 39 23562

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 510251 620681 1556982

Відстрочені податкові активи 1045 24499 19681 1194

Гудвіл 1050 0 0 0

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 1112817 1185980 2276518

II. Оборотні активи

Запаси 1100 69568 153 150550

Виробничі запаси 1101 36348 0 83183

Незавершене виробництво 1102 12238 0 17290

Готова продукція 1103 17991 0 36638

Товари 1104 2991 0 13439

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 273663 565488 153777

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 14637 16264 554290

 з бюджетом 1135 27473 35391 1708

 у тому числі з податку на прибуток 1136 26630 28739 0

 з нарахованих доходів 1140 431 55697 0

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 751068 745039 446509

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 167 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 203349 258840 64960

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 314 822 650

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0



 резервах незароблених премій 1183 0 0 0

 інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 251 178 9509

Усього за розділом II 1195 1340754 1678039 1381953

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 25850 25850 1

Баланс 1300 2479421 2889869 3658472

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1321601 1321601 1321601

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 218464 223756 89494

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 22870 24092 11544

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -219325 -164273 -230121

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0

Неконтрольована частка 1490 369 346 190

Усього за розділом I 1495 1343979 1405522 1114201

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 38519 30100 4552

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 33537 51487 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 335281 402250 402250

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0

 інші страхові резерви 1534 0 0 0



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 407337 483837 1336762

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610 510005 677074 425616

 за товари, роботи, послуги 1615 191392 311250 207904

 за розрахунками з бюджетом 1620 6386 2860 11619

 у тому числі з податку на прибуток 1621 967 0 11200

 за розрахунками зі страхування 1625 776 0 141

 за розрахунками з оплати праці 1630 1934 73 3462

 за одержаними авансами 1635 12691 3911 533140

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 4179 114 4656

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 742 5228 18971

Усього за розділом IІІ 1695 728105 1000510 1207509

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 2479421 2889869 3658472

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 614616 787863

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 -521977 -491873

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0

Валовий:
 прибуток 2090 92639 295990

 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 1066822 32831

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 33259 ) ( 31169 )

Витрати на збут 2150 ( 6279 ) ( 5853 )

Інші операційні витрати 2180 ( 978244 ) ( 17827 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190 141679 273972

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 25483 16759

Інші доходи 2240 1300 1009

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 8822 ) ( 38374 )

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

Інші витрати 2270 ( 119712 ) ( 228193 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 39928 25173

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13937 27628

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 25991 -2455

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 63037 319

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 63037 319

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 11346 39

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 51691 280

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 77682 -2175

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії 2470 25999 -2505

 неконтрольованій частці 2475 -8 50

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії 2480 77690 -2225

неконтрольованій частці 2485 -8 50



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 382 221916

Витрати на оплату праці 2505 13503 56936

Відрахування на соціальні заходи 2510 1174 18608

Амортизація 2515 34002 41473

Інші операційні витрати 2520 1056322 181314

Разом 2550 1105383 520247

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13216010 13216010

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13216010 13216010

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.97 -0.19

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 1.97 -0.19

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дивiденди за 2014 рiк не виплачувались

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1056053 2868543

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 204 582

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 1532 61690

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 890781 ) ( 2397522 )

Праці 3105 ( 30537 ) ( 69968 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47332 ) ( 117346 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 16967 ) ( 102083 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 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 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 85488 ) ( 14406 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3651 331573

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 18

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 12476 9169

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 ( 289 ) ( 53631 )

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 ( 46307 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -34120 -44444

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 8889 0

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 41563 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 13196 5775

Сплату дивідендів 3355 ( 12218 ) ( 6248 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5813 ) ( 4591 )

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 3375 ( 0 ) ( 0 )



дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 ( 18817 ) ( 207643 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 408 -224257

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -30061 62872

Залишок коштів на початок року 3405 203349 140602

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 85552 -125

Залишок коштів на кінець року 3415 258840 203349

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
 амортизацію необоротних активів

3505 0 X 0 X

 збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561 0 0 0 0

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

 необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 0 X 0 X

 дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

 необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



КОДИ

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

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА

КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"
за ЄДРПОУ 30674235

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
Код

рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована
частка

Разомзареєстрований
капітал

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

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

Залишок на 
початок року

4000 1321601 218464 0 22870 -219325 0 0 1343610 369 1343979

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 1321601 218464 0 22870 -219325 0 0 1343610 369 1343979

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 25999 0 0 25999 -8 25991

Інший сукупний 
дохід за звітний 

4110 0 5292 0 0 42497 0 0 47789 -15 47774



період

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові 
різниці

4113 0 0 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 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 -12218 0 0 -12218 0 -12218

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 0 0 0 1222 -1222 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 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 0 0



Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в
капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 -4 0 0 -4 0 -4

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі

4295 0 5292 0 1222 55052 0 0 61566 -23 61543

Залишок на 4300 1321601 223756 0 24092 -164273 0 0 1405176 346 1405522



кінець року

Примітки н/д

Керівник Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер Iщенко Марiя Володимирiвна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. Iнформацiя про Компанiю та Групу
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного 
товариства «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг» (надалi «Материнська компанiя») та його 
дочiрнiх пiдприємств (надалi разом «Група»), зазначених у таблицi:
Назва компанiї Частка участi, % Частка участi, %
2014 р. 2013 р.
ТОВ «Українська транспортно-операторська компанiя» 99,96 99,96
ТОВ «Українська перевiзна компанiя» 99,96 99,96
ТОВ «Керченський стрiлочний завод» 100 100
Публiчне акцiонерне товариство «Лiзингова Компанiя «Укртранслiзинг» (далi – Компанiя) було 
зареєстроване у 1999 роцi за законодавством України. Юридична адреса Компанiї: м. Київ, вул. 
Щорса, 32-Г, офiс 8.
Основна дiяльнiсть Групи описана в Примiтцi 4.
Компанiя реалiзує послуги, товари та продукцiю на внутрiшньому ринку України та за кордоном.
Випуск консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014р. був 
затверджений Керiвництвом 31 березня 2015р.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi та iншi суттєвi положення облiкової полiтики.
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за 
справедливою вартiстю. 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч 
(грн000), крiм випадкiв, де вказано iнше.
2.2 Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх компанiй за 
станом на 31 грудня 2014р.
Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що представляє собою дату 
отримання Групою контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати 
втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний 
перiод, що й звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування облiкової 
полiтики для всiх компанiй Групи. Усi внутрiшньо груповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи
i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Груп , та дивiденди повнiстю 
виключенi.
2.3 Iстотнi положення облiкової полiтики 
Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Групою при пiдготовцi 
консолiдованої фiнансової звiтностi:
2.3.1 Об’єднання бiзнесу та гудвiл
Об'єднання бiзнесу облiковуються з використанням методу придбання. Вартiсть придбання 
оцiнюється як сума виплаченої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, 
i неконтрольованої частки участi в компанiї, що купується. Для кожної операцiї з об'єднання 
бiзнесу Група оцiнює неконтрольовану частку участi в компанiї, що купується або за справедливою
вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах компанiї, що купується. 
Витрати, понесенi у зв'язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат. Якщо 
Група придбаває бiзнес, вона вiдповiдним чином класифiкує придбанi фiнансовi активи та 
прийнятi зобов'язання залежно вiд умов договору, економiчної ситуацiї та вiдповiдних умов на 
дату придбання. Сюди вiдноситься аналiз на предмет необхiдностi видiлення придбаною 



компанiєю вбудованих в основнi договори похiдних iнструментiв.
Гудвiл спочатку оцiнюється за первiсною вартiстю, яка визначається як перевищення суми 
виплаченої винагороди i визнаною неконтрольованої частки участi над сумою чистих 
iдентифiкованих активiв, придбаних Групою i прийнятих нею зобов'язань. Якщо дана винагорода 
менше справедливої вартостi чистих активiв придбаної дочiрньої компанiї, рiзниця визнається у 
складi прибутку чи збитку.
Згодом гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням накопичених збиткiв вiд 
знецiнення. Для цiлей перевiрки гудвiлу , придбаного при об'єднаннi бiзнесу, на предмет 
знецiнення, гудвiл, починаючи з дати придбання Групою компанiї, розподiляється на кожне з 
пiдроздiлiв Групи, якi генерують грошовi потоки, якi, як передбачається, отримають вигоду вiд 
об'єднання бiзнесу, незалежно вiд того, вiдносяться чи нi iншi активи або зобов'язання компанiї, 
що купується до зазначених пiдроздiлах.
2.3.2 Перерахунок iноземної валюти 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи представлена у гривнi. Гривня також є функцiональною 
валютою материнської i дочiрнiх компанiй
Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються компанiями Групи в їх функцiональнiй валютi 
за курсом, чинним на дату операцiї. 
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за спот-курсом 
функцiональної валюти, що дiє на звiтну дату. 
Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про фiнансовi результати.
2.3.3 Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Групою оцiнюється як 
вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. 
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з 
урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мит.
Група аналiзує укладенi нею договори, що передбачають одержання виручки, вiдповiдно до 
визначених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона в якостi принципала або агента. 
Група дiйшла висновку, що вона виступає як принципал по всiх таких договорах . Для визнання 
виручки також повиннi виконуватися такi критерiї:
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i 
вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi послуг. Якщо фiнансовий 
результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми
понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Процентний дохiд
По всiм фiнансовим iнструментам, оцiнюваним за амортизованою вартiстю, i процентним 
фiнансовим активам, класифiкованих як наявних для продажу, вiдсотковий дохiд або витрата 
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує 
очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом передбачуваного термiну 
використання фiнансового iнструмента або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої 
балансової вартостi фiнансового активу чи зобов'язання.
Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про фiнансовi 
результати.
2.3.4 Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються 
за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим 
органам . Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї 
суми, - це ставки i законодавство , прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi .
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi, 



визнається у складi капiталу, а не в звiтi про фiнансовi результати. Керiвництво компанiї 
перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких 
вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано, i в мiру необхiдностi 
створює резерви .
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення 
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою 
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваним тимчасових рiзницях, 
крiм випадкiв, коли :
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, активу або 
зобов'язання , в ходi угоди, яка не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не 
впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток ;
- вiдносно тимчасових рiзниць , пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi компанiї,
а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, якщо можна контролювати розподiл у часi 
зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця НЕ буде 
зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, невикористаним 
податковим пiльгам i невикористаним податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна 
ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi
тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги та невикористанi податковi збитки, крiм 
випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що вiдноситься до тимчасовою рiзницi, виникає в результатi 
первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу, i яка на
момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний 
прибуток або збиток;
- вiдносно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi компанiї, 
а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи вiдображаються лише 
тiєю мiрою, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в 
найближчому майбутньому, i матиме мiсце оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i 
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатньої оподатковуваного прибутку, яка дозволить 
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату i визнаються в тiй 
мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток 
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як 
передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а 
зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi станом на 
звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.
Вiдстрочений податок, пов'язаний зi статтями, визнаними не в прибутку чи збитку, також не 
визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдкладених податкiв визнаються вiдповiдно до 
сутi пов’язаних з ними операцiй або в складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в 
капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зараховуються один проти 
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i 
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податковому органу.
Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати i аванси виданi та отриманi визнаються за вирахуванням суми податку на додану 
вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується 
податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання 
активу або частина статтi витрат. 



Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в 
дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi про фiнансовий стан.
2.3.5 Необоротнi активи, утримуваннi для продажу
Необоротнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за меншим з двох 
значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 
Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть 
пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою угоди по продажу, а не в результатi 
триваючого використання. Дана умова вважається дотриманим лише в тому випадку, якщо 
ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно проданi у своєму 
поточному станi. Керiвництво має мати твердий намiр здiйснити продаж, щодо якої повинно 
очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання як завершеної операцiї продажу протягом одного 
року з дати класифiкацiї .
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 
пiдлягають амортизацiї.
2.3.6 Основнi засоби
Основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 
збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється з достатньою 
частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не 
вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки, за винятком тiєї його частини, яка вiдновлює зменшення вартостi 
цього ж активу, що вiдбулося внаслiдок попередньої переоцiнки i визнане ранiше у звiтi про 
прибутки i збитки, визнається у складi iншого сукупного доходу i накопичується у фондi 
переоцiнки активiв, що входить до складу капiталу . В iншому випадку збiльшення вартостi активу
визнається у звiтi про прибутки i збитки. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi про прибутки i 
збитки, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку за того ж 
активу, ранiше визнану у складi фонду переоцiнки .
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованої на основi переоцiненої балансової вартостi активу, i 
амортизацiєю, розрахованої на основi первiсної вартостi активу, щорiчно переводиться з фонду 
переоцiнки активiв в нерозподiлений прибуток. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату 
переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм 
чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд переоцiнки, 
який вiдноситься до конкретного продаваного активу, переноситься в нерозподiлений прибуток .
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом на протязi оцiночного строку корисного 
використання активiв таким чином:
- Будiвлi та споруди вiд 15 рокiв до 20 рокiв
- Обладнання вiд 3 рокiв до 8 рокiв
- Транспортнi засоби вiд 5 рокiв до 10 рокiв
- Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 5 рокiв до 10 рокiв
- Iншi основнi засоби вiд 3 рокiв до 5 рокiв.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента вiдбувається 
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд 
їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу 
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), 
включаються до звiту про прибутки та збитки за той звiтний рiк, в якому визнання активу було 
припинено.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї активiв аналiзуються 
наприкiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
2.3.7 Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi 
змiсту правочину. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи залежить його 
виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування 
активом в результатi даної угоди.
Група як орендар



Фiнансова оренда, за якою до Групи переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з 
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за справедливою 
вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних 
орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i 
зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка 
вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються 
безпосередньо у звiтi про прибутки i збитки .
Орендований актив амортизується протягом перiоду корисного використання активу. Однак якщо 
вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Групи перейде право власностi на актив в кiнцi 
термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: розрахунковий термiн 
корисного використання активу i термiн оренди .
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати у звiтi про фiнансовi результати 
рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Група як орендодавець 
Договори оренди, за якими у Групи залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння 
активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi 
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу й 
визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi платежi з 
оренди визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.

Продовження тексту приміток

2.3.8 Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу,
який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно
з намiрами Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi 
iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були 
понесенi. Витрати на позики включають в себе виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi 
компанiєю в зв'язку з позиковими коштами.
2.3.9 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за 
первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною 
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх
наявностi). Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 
протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного 
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з 
обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного
перiоду.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання 
визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї 
нематерiальних активiв. Дохiд або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу 
вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, 
та визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу.
2.3.10 Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання та наступна оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як 
фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 
позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, 
наявнi для продажу. Група класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi iнвестицiй, 
що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо 
пов'язанi з ними витрати по угодi.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, 



встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на 
«стандартних умовах» ) визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Група бере на 
себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти i короткостроковi депозити, торговельну та 
iншу дебiторську заборгованiсть, позики та iншi суми до отримання.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових активiв наступним образом залежить вiд їх класифiкацiї: 
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя «фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток» включає фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi активи, вiднесенi при 
первiсному визнаннi в категорiю переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток, враховуються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни справедливої 
вартостi визнаються у складi доходiв вiд фiнансування або витрат з фiнансування в звiтi про 
прибутки i збитки.
У Групи вiдсутнi фiнансовi активи, визначенi нею при первiсному визнаннi в якостi 
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а також фiнансовi активи, 
призначенi для торгiвлi.
Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з встановленими 
або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання 
фiнансовi активи такого роду оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з 
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також 
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на 
основi використання ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових доходiв у 
звiтi про прибутки i збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки та 
збитки в складi витрат з фiнансування.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим термiном 
погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Група твердо має намiр i 
здатна утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi до 
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу 
ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також 
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя 
ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про 
прибутки i збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки та збитки в 
складi витрат на фiнансування. 
Група не мала iнвестицiй, утримуваних до погашення, протягом звiтних перiодiв, що закiнчилися 
31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2014 р.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають в себе дольовi та борговi цiннi папери. 
Дольовi iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були 
класифiкованi нi як призначенi для торгiвлi, нi як переоцiнюванi за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток. Борговi цiннi папери в данiй категорiї - це такi цiннi папери, якi компанiя має 
намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення 
лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою 
вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати по них визнаються в якостi iншого сукупного доходу 
у складi фонду iнструментiв, наявних для продажу. Така класифiкацiя зберiгається аж до моменту 
припинення визнання цих iнвестицiй або моменту визначення їх знецiнення , в якi накопиченi 
нереалiзованi доходи i витрати пере класифiкуються з фонду iнструментiв, наявних для продажу, 



до складу прибутку або збитку i визнаються в якостi iншого операцiйного доходу або в якостi 
витрат, вiдповiдно.
Процентнi доходи за борговими цiнними паперами, наявними для продажу, розраховуються з 
використанням ефективної процентної ставки i визнаються у прибутку чи збитку.
Група оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi допущення 
про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх в найближчому майбутньому. Якщо Група не в змозi 
здiйснювати торгiвлю даними активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них i намiри 
керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнилися, Група в рiдкiсних випадках 
може прийняти рiшення про перекласифiкацiї таких фiнансових активiв . Перекласифiкацiя в 
категорiю позик та дебiторської заборгованостi дозволяється в тому випадку, якщо фiнансовi 
активи задовольняють визначенню позик та дебiторської заборгованостi, i при цьому Група має 
можливiсть i має намiр утримувати данi активи в осяжному майбутньому або до погашення. 
Перекласифiкацiя в категорiю iнструментiв, утримуваних до погашення, дозволяється тiльки в 
тому випадку, якщо Група має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї «наявнi для продажу», 
пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються в складi 
прибутку або збитку протягом строку, що залишився iнвестицiй iз застосуванням ефективної 
процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi i очiкуваними грошовими 
потоками також амортизується , протягом термiну використання активу iз застосуванням 
ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився , сума, 
вiдображена в капiталi, пере класифiкується до звiту про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу припиняється, якщо: 
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
- Група передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе 
зобов'язання з виплати третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без 
iстотної затримки за «транзитною» угодою; i або (a) Група передала практично всi ризики та 
вигоди вiд активу, або (б) Група не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики та 
вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Група передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала 
транзитну угоду i при цьому не передала , але й не зберегла за собою, практично всi ризики та 
вигоди вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається в тiй 
ступенi , в якiй Група продовжує свою участь у переданому активi . У цьому випадку Група також 
визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, 
яка вiдображає права та зобов'язання, збереженi Групою .
Знецiнення фiнансових активiв 
На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або
групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються 
знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або 
бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу («випадок понесення збитку»), якi 
здiйснили вплив, який пiддається надiйнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по 
фiнансовому активу або групi фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе 
вказiвки на те, що боржник або група боржникiв вiдчувають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть
обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної 
суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства 
або фiнансової реорганiзацiї iншого роду . Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться 
спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 
за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або 
економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань 
з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Вiдносно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку 
проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових 



активiв, або сукупно за фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально значимими. Якщо Група 
визначає, що об'єктивнi свiдчення знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу 
немає, незалежно вiд його значущостi вона включає даний актив до групи фiнансових активiв з 
аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає данi активи на предмет 
знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюються на предмет знецiнення, за якими 
визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупну оцiнку 
на предмет знецiнення.
При наявностi об'єктивного свiдчення понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). 
Наведена вартiсть оцiночних грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною 
процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка по позицi є змiнною, ставка 
дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку 
визнається у звiтi про прибутки i збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 
балансової вартостi триває, грунтуючись на процентнiй ставцi, використовуваної для 
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 
доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Позики разом
з вiдповiдними резервами виключаються зi звiту про фiнансовий стан, якщо вiдсутня реалiстична 
перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано чи 
передано Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення 
збiльшується або зменшується в результатi якої не будь подiї, що сталася пiсля визнання 
знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом 
коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом 
вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат з фiнансування в звiтi про 
фiнансовi результати .
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, якi знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як 
фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 
кредити i запозичення. Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю i у випадку позик i 
кредитiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, їх первiсна вартiсть включає також 
витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з їх випуском або придбанням.
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 
кредити i позики, договори фiнансового лiзингу.
Подальша оцiнка 
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя «фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 
або збиток» включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, 
визначенi при первiсному визнаннi в якостi переоцiнюваних за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток.
Група не має фiнансових зобов'язань, визначених нею при первiсному визнаннi в якостi 
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а також призначених для 
торгiвлi.
Кредити та займи
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 
зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також по 
мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована 
вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних 
або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної 



процентної ставки включається до складу витрат з фiнансування в звiтi про прибутки i збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 
погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання 
замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або 
якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як 
припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в 
їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в 
консолiдованому звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент 
юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi 
або реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 
вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 
включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi угод, використання 
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв 
або iншi моделi оцiнки. 
2.3.11 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою вартiстю 
реалiзацiї. 
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi 
за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
2.3.12 Знецiнення не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки 
мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Група 
проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення триваючої дiяльностi 
(включаючи знецiнення запасiв) визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй 
витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за винятком ранiше переоцiнених об'єктiв 
нерухомостi, коли переоцiнка була визнана у складi iншого сукупного доходу. У цьому випадку 
збиток вiд знецiнення також визнається у складi iншого сукупного доходу в межах суми ранiше 
проведеної переоцiнки .
На кожну звiтну дату Група визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення 
активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо такi ознаки є, Група 
розраховує вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi 
збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка 
використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з часу останнього 
визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть 
активу не перевищує його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансову 
вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою даний актив визнавався б у випадку, якщо в 
попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у 
звiтi про фiнансовi результати, за винятком випадкiв, коли актив облiковується за переоцiненою 
вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд 
переоцiнки.
2.3.13 Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в
банках i в касi, короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 6 мiсяцiв або менше, а 
також кошти на спец рахунках для участi у тендерах. 
Для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти 
складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище.
3 . Основнi облiковi судження, оцiннi значення i припущення
Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її керiвництва винесення 



суджень i визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 
вiдображенi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття 
iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiночних 
значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань 
до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення 
та оцiночнi значення.
Оцiночнi значення та припущення
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну 
дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв та 
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiннi 
значення Групи заснованi на вихiдних даних, якими вона мала у своєму розпорядженнi на момент 
пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо 
майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Групi 
обставин. Такi змiни вiдображаються у допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються .
Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi 
Група оцiнює основнi засоби на основi моделi переоцiнки, а змiни справедливої вартостi 
визнаються у складi iншого сукупного доходу. Група залучила незалежного оцiнювача з метою 
визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2014 р. та на 31 грудня 
2013р.
Податки 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй 
мiрi, в якiй є можливим отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 
зарахованi податковi збитки. Для визначення суми вiдкладених податкових активiв, яку можна 
визнати у фiнансовiй звiтностi, на пiдставi ймовiрних термiнiв отримання i величини майбутньої 
оподатковуваного прибутку, а також стратегiї податкового планування, необхiдне суттєве судження 
керiвництва.
4. Iнформацiя за сегментами
З метою управлiння група роздiлена на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з виробленої ними продукцiї i 
послуг, що надаються, i складається з наступних чотирьох звiтних сегментiв:
- сегмент надання послуг фiнансового лiзингу (Укртранслiзинг)
- сегмент надання в оренду залiзничного рухомого складу (Українська перевiзна компанiя)
- сегмент з виробництва залiзничних стрiлок та вузлiв (Керченський стрiлочний завод)
- сегмент надання послуг транспортно-експедицiйного обслуговування (Українська транспортно-
операторська компанiя) 
Для цiлей подання звiтних сегментiв, зазначених вище, об'єднання операцiйних сегментiв не 
проводилося. 
Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв 
окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. 
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх 
оцiнка здiйснюється вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi. 
6. Податок на прибуток
З 01.01.2014 р. Податковим Кодексом України встановлено податкову ставку з податку на прибуток
в розмiрi 18%.
Згiдно з законодавством України, в 2013 роцi дiяла податкова ставка з податку на прибуток в 
розмiрi 19%.
Група здiйснює залiк податкових активiв та податкових зобов'язань тiльки в тих випадках, коли у 
неї є юридично закрiплене право на залiк поточних податкових активiв i поточних податкових 
зобов'язань, а вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться до 
податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим же податковим органом.
Виплата Групою дивiдендiв акцiонерам як за 2014 р., так i за 2013 р., не має податкових наслiдкiв в
частинi податку на прибуток.

Продовження тексту приміток



У складi статтi Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi основнi засоби вантажнi вагони-
зерновози, якi потребують проведення капiтального ремонту з продовженням термiну служби. 
Станом на 31 грудня 2014 р. вагони-зерновози, балансова вартiсть, яких складає 5 742 тис. грн., 
знаходяться на сходi України, в зонi проведення антитерористичної операцiї, та є активами з 
обмеженим використанням (Примiтка 24).
Станом на 31 грудня 2014 р. у складi Основних засобiв вiдображенi вантажнi напiввагони, якi 
знаходяться в зонi проведення антитерористичної операцiї та є активами з обмеженим 
використанням (Примiтка 24). Балансова вартiсть цих активiв становить 12 494 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв
Група використовує модель переоцiнки у вiдношеннi основних засобiв. Група скористалась 
послугами фiрми ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», акредитованого незалежного 
оцiнювача, для визначення справедливої вартостi основних засобiв Команiї, а саме групи 
транспортнi засоби. Справедлива вартiсть визначається, виходячи з цiн, що iснують на ринку. В 
основi оцiнки, виконаної оцiнювачем, лежать цiни на активному ринку, скоригованi з урахуванням 
вiдмiнностей у характерi, розташуваннi або станi певного об'єкта основних засобiв. Дата останньої
переоцiнки – 31 травня 2014р., дати попереднiх переоцiнок - 30 квiтня 2013р., 30 листопада 2013р. 
З метою визначення справедливої вартостi Основних засобiв ТОВ «Керченський стрiлочний завод»
(ТОВ «КСЗ») у кiлькостi 2 152 iнвентарних позицiї, для цiлей розрахунку орендної плати, 
проведена незалежна оцiнка акредитованим незалежним оцiнювачем ТОВ «Консалтингова 
компанiя «Острiв». Справедлива вартiсть визначається, виходячи з цiн, що iснують на ринку. В 
основi оцiнки, виконаної оцiнювачем, лежать цiни на активному ринку, скоригованi з урахуванням 
вiдмiнностей у характерi, розташуваннi або станi певного об'єкта основних засобiв. Дата останньої
переоцiнки – 31 грудня 2014р.
Основна частина договорiв фiнансового лiзингу укладена з пiдприємствами Укрзалiзницi. За 
якими пiдприємства нерегулярно та не в повному обсязi на протязi звiтного 2014 року виконували 
свої зобов’язання, зi сплати лiзингових платежiв. Прийнявши до уваги складну економiчну 
ситуацiю та узгодивши умови були переглянутi графiки сплати лiзингових платежiв по договорам 
строк лiзингу яких закiнчується пiзнiше 01.04.2015р., на наступних умовах – надана вiдстрочка по 
сплатi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу на сiм мiсяцiв, з жовтня 2014 року по квiтень 2015
року Проведенi змiни вiдобразились на термiнах погашення заборгованостi за фiнансовим 
лiзингом:
- до одного року тис. грн. – вiдображається в складi короткострокової заборгованостi (п.11 
примiток);
- вiд одного року до п’яти рокiв 557 779 тис. грн.;
- бiльше п’яти рокiв 843 тис. грн.
Найбiльшими дебiторами по фiнансовому лiзингу є:
- ДП «Одеська залiзниця», заборгованiсть по якому станом на 31.12.2014р. складала 145 602 тис. 
грн.;
- ДП «Пiвденна залiзниця», заборгованiсть по якому станом на 31.12.2014р. складала 145 064 тис. 
грн.;
- ДП «Донецька залiзниця», заборгованiсть по якому станом на 31.12.2014р. складала 105 903 тис. 
грн.;
- ДП «Приднiпровська залiзниця», заборгованiсть по якому станом на 31.12.2014р. складала 83 349
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 р. довгострокова дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 69 
810 тис. грн. (2013 р.: 69 810 тис. грн.), була дисконтована. Сума амортизацiї дисконту вiднесена до
фiнансового доходу за 2014 р. склала 1 949 тис. грн. (за 2013 р. 2 417 тис. грн.).
10. Торгова дебiторська заборгованiсть (короткострокова)
Станом на 31 грудня 2014р торгова дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 5 996 тис. 
грн. (2013 р.: 5 996 тис. грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на знецiнення в сумi 5 
996 тис. грн.(2013 р.: 5 996 тис. грн.). 
11. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
Станом на 31 грудня 2014р дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 66 175 тис. грн.. 



(2013 р.: 1 054 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений резерв на знецiнення в сумi 9 855 
тис. грн. (2013р.: 623 тис. грн.). 
Компанiя на кiнець звiтного перiоду провела оцiнку наявностi об’єктивних свiдчень того, що 
дебiторська заборгованiсть за лiзинговими платежами має ознаки знецiнення застосовуючи 
вимоги, якi мiстяться в МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Знецiнення 
викликане сукупнiстю подiй:
- несплата та порушення термiнiв сплати лiзингових платежiв;
- значнi фiнансовi ускладнення боржника;
- надання вiдстрочки по сплатi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу на сiм мiсяцiв;
- проведення реорганiзацiї шляхом злиття пiдприємств та установ залiзничного транспорту 
загального користування та утворення ПАТ «Українська залiзниця» на базi Державної 
адмiнiстрацiї залiзничного транспорту;
- наявнiсть спостережуваних даних, що свiдчать про зниження суми очiкуваних майбутнiх 
грошових коштiв включаючи збiльшення суми прострочених платежiв, яке викликане значним 
негативним впливом змiн у економiчному i правовому середовищi, якi впливають на боржника. 
Станом на 31 грудня 2014р був створений резерв на знецiнення в сумi 110 618 тис. грн.
Якщо професiйне судження керiвництва компанiї буде вiдрiзнятися вiд фактичних платежiв в 
майбутньому, Компанiя не виключає можливостi визнання додаткового резерву пiд знецiнення 
дебiторської заборгованостi по договорам фiнансового лiзингу у фiнансовiй звiтностi або його 
сторнування буде вiднесено на прибуток.

Продовження тексту приміток

Станом на 31 грудня 2014р обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
14. Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 року затверджений, зареєстрований та повнiстю сплачений акцiонерний 
капiтал становив 13216010 шт. iменних простих акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. кожна. Всi 
акцiї мають рiвнi права голосу. Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв за 
фактом їх оголошення i право одного голосу в розрахунку на одну акцiю на щорiчних загальних 
зборах акцiонерiв.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв балансова вартiсть акцiонерного капiталу Групи становила
1 321 601 тис. грн. 
У липнi мiсяцi 2014 року, вiдповiдно до умов кредитного договору, банком прийнято рiшення, 
щодо подовження кредитування на наступний перiод користування кредитом. За рiшенням банку 
доповнено статтю плати за кредит, а саме внесено зобов’язання сплачувати щомiсячну комiсiю за 
користування грошовими коштами протягом наступного перiоду кредитування у розмiрi 1% (один 
вiдсоток) рiчних вiд розмiру щоденного залишку кредитування.
Станом на 31 грудня 2014р. укладено мiж банком та материнською компанiєю наступнi Угоди про 
забезпечення – договори застави:
1. Щебенеочисна машина RM-80, загальною оцiночною вартiстю 34 554 тис. грн., передано за 
договором фiнансового лiзингу; 
2. Електровоз ВЛ-11/М6/484, загальною оцiночною вартiстю 23 765 тис. грн., передано за 
договором фiнансового лiзингу; 
3. Майновi права за договорами фiнансового лiзингу загальною оцiночною вартiстю 82 085 тис. 
грн.
Кредитним договором встановлено умови дотримання базових економiчних показникiв. За рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2014 року Група дотримувалася вимог, встановлених кредитним договором. 
18. Справедлива вартiсть
Фiнансовi iнструменти Групи представленi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю, тому 
їх балансова та справедлива вартостi не вiдрiзняються одна вiд одної. 
Компанiя зi значним впливом на Групу 
Фонд державного майна володiє 47,6691 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2013 р.: 
41,7288%).



Компанiя ТОВ «Лемтранс» володiє 49,9584 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2013 р.: 
49,9584 %).
Умови угод з пов'язаними сторонами
Угоди продажу та покупки з пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, аналогiчних умовам 
угод на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року не забезпеченi i є безпроцентними. 
Жодного поручительства не було надано або отримано щодо кредиторської або дебiторської 
заборгованостi пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., Група не зафiксувала 
знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн (2013 р.: нуль грн). Така оцiнка 
проводиться кожний звiтний рiк за допомогою перевiрки фiнансового становища пов'язаної 
сторони та ринку, на якому вона здiйснює свою дiяльнiсть.
Податковi питання
Як зазначено у Примiтцi 2, Група здiйснює операцiйну дiяльнiсть в Українi. В результатi 
нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють значну увагу 
бiзнес-колам У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно 
змiнюються, крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i 
виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до додаткового 
нарахування податкових зобов'язань i застосування штрафних санкцiй.
Законом України вiд 28.12.2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» внесенi змiни до 
Податкового кодексу України. Роздiл «Податок на прибуток пiдприємств» викладений в новiй 
редакцiї. Так, об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi 
пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень 
цього роздiлу. Перелiк рiзниць визначений в положеннях роздiлу «Податок на прибуток 
пiдприємств» Кодексу.
Керiвництво Групи не виключає, що в результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть 
виникнути суперечностi в тлумаченнi або оцiнцi даних, представлених в податкових декларацiях 
Групи, що може призвести до нарахування додаткових податкових зобов'язань, штрафiв та пенi. На
думку керiвництва Групи, всi положення податкового законодавства iнтерпретованi ним коректно, i
Група нарахувала i сплатила всi податки вiдповiдно до дiючого податкового законодавства. У той 
же час, у разi iншого пiдходу до трактування таких операцiй податковими органами, керiвництво 
Групи оцiнює суму можливих умовних зобов'язань щодо податкового облiку витрат за 2014 та 2013
роки як незначну для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi. Основнi податковi декларацiї 
Групи за перiод, що закiнчився 31 березня 2012 року, були розглянутi податковими органами без 
будь-яких значних суперечок або додаткових податкових нарахувань. У вiдповiдностi з чинним 
законодавством податковi декларацiї можуть бути пiдданi перевiрцi протягом 3-х рокiв пiсля їх 
подання. 
Юридичнi питання
У ходi звичайної дiяльностi Група виступає стороною судових процесiв i спорiв. Керiвництво 
вважає, що остаточний розмiр зобов'язань, якi можуть виникнути внаслiдок цих судових процесiв 
або спорiв, не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи.
22. Ризики та економiчнi умови
Система управлiння ризиками Компанiї направлена на виявлення та оцiнку потенцiйно 
несприятливих подiй, а також приведення до мiнiмуму вiрогiдностi настання таких подiй та їх 
негативних наслiдкiв.
Процеси управляння ризиками дiють на всiх рiвнях i охоплюють всi види дiяльностi Компанiї.
Ключовим елементом управляння ризиками виступають Загальнi збори акцiонерiв, якi приймають 
рiшення вiдносно прийнятних рiвнiв ризикiв i заходiв по їх мiнiмiзацiї.
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Компанiї фiнансових
ризикiв. 
Фiнансовi ризики



Найбiльш значимими iз фiнансових ризикiв для Компанiї являються ризик лiквiдностi та валютний
ризик та кредитний ризик.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть Групи до 
ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, насамперед, фiнансовою дiяльнiстю 
Групи (заборгованiсть за кредитом Банку та за договорами фiнансового лiзингу).
На дiяльнiсть Компанiї має значний вплив коливання долара США, так як основнi заборгованостi 
(по кредитам та фiнансовому лiзингу) прив’язанi до доларового еквiваленту.
Компанiя управляє валютним ризиком шляхом перекладання валютних коливань на клiєнтiв: 
заборгованiсть по переданим в фiнансову оренду активам також прив’язана до доларового 
еквiваленту, що дозволяє мiнiмiзувати вплив валютних коливань на дiяльнiсть Компанiї. 
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що Група понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не 
виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтському договору. Група 
схильна до кредитного ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, щодо торгової
дебiторської заборгованостi, грошових коштiв) та фiнансовою дiяльнiстю.
Ризик лiквiдностi 
Група здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент 
планування поточної лiквiдностi. Метою Групи є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю 
фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання банкiвських кредитiв. Управляння ризиками 
лiквiдностi на рiвнi Компанiї проводиться шляхом вивчення платоспроможностi клiєнтiв, 
встановлення лiмiту договору, що дозволяє мiнiмiзувати ризики, пов’язанi з неплатежами.
Компанiя придiляє велику увагу неплатежам та проводить роботу по своєчасному стягненню 
боргiв. В рамках розгляду цього питання також проводяться роботи по формуванню резерву 
сумнiвних боргiв. 
Також одним з способiв зменшення ризикiв неплатежiв є страхування предмету договорiв.
23. Подiї пiсля дати балансу
В перiод з 01.01.2015р. i до дати затвердження фiнансової звiтностi – 31.03.2015р. не вiдбувались 
будь якi подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi, або додаткового розкриття 
iнформацiї.
Окремо зазначаємо, що за вказаний промiжок часу значно девальвувала українська гривня по 
вiдношенню до основних свiтових валют, вартiсть української гривнi по вiдношенню до Долара 
США знизилася майже на 48,67%.
Законом України вiд 28.12.2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» внесенi змiни до 
Податкового кодексу України. Роздiл «Податок на прибуток пiдприємств» викладений в новiй 
редакцiї. Так, об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi 
пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень 
цього роздiлу. Перелiк рiзниць визначений в положеннях роздiлу «Податок на прибуток 
пiдприємств» Кодексу. 
24. Умови, в яких працює Група
Економiка України знаходиться на етапi розвитку та характеризується вiдносно високими 
економiчними i полiтичними ризиками. Майбутня стабiльнiсть української економiки значною 
мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, яких 
вживає уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 
Економiка, що розвивається, зазнає негативного впливу падiння ринкової кон’юнктури та 
економiчного спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. Економiчна ситуацiя в Українi 
характеризувалась нестабiльнiстю внаслiдок девальвацiї української гривнi по вiдношенню до 
основних свiтових валют.



Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валютообмiнних операцiй, якi спрямованi на 
стабiлiзацiю валютного курсу нацiональної валюти, української гривнi. 
Полiтичнi умови
16 березня 2014 року самопроголошений Уряд Автономної Республiки Крим органiзував 
референдум про статус Криму. Пiсля проведення референдуму Крим увiйшов до складу Росiйської 
Федерацiї зi статусом федеративної республiки. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН 
пiдтвердила територiальну цiлiснiсть України та оголосила кримський референдум незаконним.
27 квiтня 2014 року набрав чинностi Закон України N 1207-VII "Про забезпечення прав i свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України". Цей Закон визначає 
статус тимчасово окупованої територiї України, встановлює особливий правовий режим на цiй 
територiї, визначає особливостi дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, 
пiдприємств, установ i органiзацiй в умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод 
людини i громадянина, а також прав i законних iнтересiв юридичних осiб. Законом України "Про 
створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi 
на тимчасово окупованiй територiї України" вiд 12.08.2014 N 1636-VII запроваджується вiльна 
економiчна зона "Крим", функцiонування якої на перiод тимчасової окупацiї здiйснюється з 
урахуванням особливостей, визначених роздiлом II "Перехiднi положення" зазначеного Закону, та 
врегульовує iншi аспекти правових вiдносин мiж фiзичними i юридичними особами, якi 
знаходяться на тимчасово окупованiй територiї або за її межами.
Компанiя є 100% власником ТОВ «Керченський стрiлочний завод» (надалi ТОВ), яке перебуває на 
територiї Автономної республiки Крим за адресою м. Керч, вул. Вери Бєлiк, 12. З метою мiнiмiзацiї
можливих негативних наслiдкiв, зокрема майнової шкоди, як для Компанiї так i її акцiонерiв були 
вжитi запобiжнi заходи, а саме проведена процедура перереєстрацiї ТОВ на материкову частину 
України. Нова адреса реєстрацiї 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, буд. 5.
Збройний конфлiкт на сходi України
Збройний конфлiкт на частинi територiї Донецької i Луганської областей України мiж з одного 
боку – органiзованими незаконними збройними формуваннями Донецької i Луганської «народних 
республiк», визнаних Україною терористичними органiзацiями, з другого боку - українськими 
правоохоронцями iз залученням Збройних сил України. Конфронтацiя насильства в регiонi 
розпочалася в серединi квiтня 2014 року, коли озброєнi групи проросiйських активiстiв почали 
захоплювати адмiнiстративнi будiвлi та вiддiлки мiлiцiї у мiстах Донбасу. Українська влада у 
вiдповiдь заявила про проведення Антитерористичної операцiї iз залученням Збройних сил. 
Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлiкт. 
Частина рухомого складу Групи, зазначеного в Примiтцi 7, знаходиться в зонi проведення 
антитерористичної операцiї та обмежена у використаннi, у зв’язку з наявнiстю значних 
пошкоджень iнфраструктури Донецької залiзницi та вiдсутнiстю можливостi її пересування.
Остаточний вплив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте 
вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. 

25. Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня 2014 
р. i не застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Пiдприємство планує 
застосовувати їх тодi, коли вони набудуть чинностi. З них на дiяльнiсть Пiдприємства потенцiйно 
можуть вплинути тi, якi викладенi нижче:
- Змiни до МСФЗ 7 “Фiнансовi iнструменти: Розкриття” та МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” 
переносять дату обов’язкового застосування цих стандартiв, вони будуть обов’язковими до 
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 р. або пiзнiше.
- МСФЗ 15 “Виручка за договорами з покупцями” метою якого є формування принципiв, якi мають
використовуватись пiдприємством для розкриття корисної iнформацiї користувачам фiнансової 
звiтностi щодо сутi, сум, строкiв та невизначеностi виручки та грошових потокiв за договорами з 
покупцями. Цей стандарт буде обов’язковими до застосування для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2017 р. або пiзнiше.
- МСФЗ 16 “Виручка” метою якого є впорядкування принципiв вiдображення такої виручки з 



огляду на специфiку товару. Цей стандарт буде обов’язковими до застосування для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2017 р. або пiзнiше.
- Змiни до МСБО 34 “Промiжна фiнансова звiтнiсть” мiстять уточнення поняття «в будь-якому 
iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту». Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше.
- Змiни до МСБО 38 “Нематерiальнi активи” щодо уточнення прийнятних методiв амортизацiї 
будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати.
“Вдосконалення до МСФЗ” розглядаються стосовно кожного окремого стандарту. Усi змiни, що 
стосуються змiн в облiковiй полiтицi щодо подання, визнання або оцiнки, набирають чинностi для 
рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2015 р. Вплив цих змiн буде аналiзуватись протягом
перiоду їх вступу в дiю.
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