Титульний аркуш
26.04.2017
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ УТЛ-185/04/21
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Татарець Петро Васильович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА
КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30674235
4. Місцезнаходження: 01133, Україна, Печерський р-н р-н, мiсто Київ, вулиця Євгена
Коновальця, будинок 32-г, офiс 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)284-23-00, (044)284-23-00
6. Адреса електронної пошти: office@utl.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 06.04.2021, № 85
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.utl.com.ua

26.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
"Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнювалась, оскiльки рейтингове оцiнювання не
проводилося"
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не заповнювалась, оскiльки вони вiдсутнi (нестворювались)"
"Iнформацiя про судовi справи не запонюється, у звязку вiдсутнiстю судових справ де емiтент
виступає вiдповiдачем"
"Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не заповнється, оскiльки штрафнi санкцiї вiдсутнi"
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не розкривається,
оскiльки посадовi особи не володiють акцiями емiтента"
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення, у звязку iз вiдсутнiстю фактiв звiльнення посадових осiб"
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звязку iз вiдсутнiстю змiн
акцiонерiв"
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, у звязку з їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, у звязку з їх

вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не заповнювалась, у звязку з їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не
заповнювалась, у звязку з їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась,
у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, у звязку iз їх
вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента,
яка наявна в емiтента не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Iнформацiя про будь-якi договори та правочин, умовою чинностi яких є незамiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду не заповнювалась, у звязку iз їх вiдсутнiстю"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА
КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"
3. Дата проведення державної реєстрації
29.12.1999
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
1321601000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
47,6691
8. Середня кількість працівників (осіб)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
64.91 - Фiнансовий лiзинг
77.35 - Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851
2) IBAN
UA963348510000000002600523001
3) поточний рахунок
UA963348510000000002600523001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851
5) IBAN
UA963348510000000002600523001
6) поточний рахунок
UA963348510000000002600523001
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Провадження господарської
дiяльностi з надання фiнансових
послуг (крiм професiйної

Номер
ліцензії
2
2996

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
04.07.2017
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

дiяльностi на ринку цiнних
паперiв), а саме на надання
послуг фiнансового лiзингу
Опис

фiнансових послуг
Провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг
(крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на
надання послуг фiнансового лiзингу

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КЕРЧЕНСЬКИЙ
СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31929136
4) Місцезнаходження
01133, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офiс 8
5) Опис
ПрАТ "Укртранслiзинг" - 100 % засновник
1) Найменування
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКА
ТРАНСПОРТНО-ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32515792
4) Місцезнаходження
01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офiс 8
5) Опис
ПрАТ "Укртранслiзинг" - 99,9584 % засновник

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
905/2881/17

Найменування
суду
Господарський суд
Донецької областi

Позивач

Відповідач

ПрАТ
"Укртранслiзинг"

ДП "Донецька
залiзниця", АТ
"Укрзалiзниця"

Третя особа

Позовні вимоги
про стягнення заборгованостi за
договорами фiнансового
сублiзингу

Стан розгляду
справи
Справа
розглянута,
позовнi вимоги
задоволено
частково

Опис:
Рiшенням вiд 11.03.2021 р. у справi №905/2881/17, позовнi вимоги задоволено частково, стягнуто з Акцiонерного товариства Українська залiзниця на користь
Приватного акцiонерного товариства Лiзингова компанiя Укртранслiзинг заборгованiсть за договорами фiнансового сублiзингу у розмiрi 749 234 073,53 грн., з яких
681 459 717,33 грн. основана сума боргу та 67 774 356,20 грн. 3% рiчних, а також витрати по сплатi судового збору у розмiрi 147 912,00 грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом 2020 року змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв
на ПрАТ "Укртранслiзинг" не здiйснювались.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середня кiлькiсть працiвникiв (середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, середня
кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв та працюючих за цивiльно-правовими договорами) дорiвнює 27
особам. Середня кiлькiсть штатних працiвникiв дорiвнює 14 осiб, середня кiлькiсть працiвникiв
в еквiвалентi неповної зайнятостi - 1 особа. Витрати на оплату працi у 2020 рiоц складають 11
322 тис. грн., у 2019 роцi - 10 884 тис. грн. Збiльшення витрат на оплату працi у 2020 роцi у
порiвняннi з 2019 роком становить 438 тис. грн.
Група активно приймає участь у розвитку та навчаннi персоналу шляхом цiльового
фiнансування пiдвищення їх квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Укртранслiзинг" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПрАТ "Укртранслiзинг" не здiйснює спiльну дiяльнiсть.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами послуг, якi надає емiтент, є надання послуг транспортно-експедицiйного
обслуговування та надання послуг фiнансового лiзингу. Емiтент надає послуги з органiзацiї
перевезень та iншi аналогiчнi послуги для клiєнтiв, використовуючи власнi (орендованi)
вантажнi вагони або парк АТ "Укрзалiзниця".
У 2020 роцi послуги надавалися виключно на митнiй територiї України.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2020р компанiї Укртранслiзинг
разом виручка у Звiтi про фiнансовi результати 224 607 тис.грн., у т.ч. Транспортне експедиторське обслуговування - 151 926 тис.грн., Фiнансовий лiзинг - 71 640 тис.грн., iншi
види - 1 041 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2020р Групи Укртранслiзинг
разом виручка у Звiтi про фiнансовi результати 326 526 тис.грн., у т.ч. Транспортне експедиторське обслуговування - 151 926 тис.грн., Дохiд вiд операцiйної оренди - 101 834
тис.грн., Фiнансовий лiзинг - 71 640 тис.грн., iншi види - 1 126 тис. грн.
У 2020 роцi значно погiршилась кон'юнктура цiни на транспортно-експедиторське
обслуговування у вантажних вагонах, що зумовлене дисбалансом попиту та пропозицiї, тобто
профiцитом парку напiввагонiв i зерновозiв та економiчною ситуацiєю у країнi. Послуги з
надання транспортно-експедиторського обслуговування у напiввагонах не мають значну
залежнiсть вiд сезонних змiн. В той же час, у 2020 роцi спостерiгалась залежнiсть вiд сезонних
змiн при наданнi транспортних послуг у зерновозах.
Перспективнiсть надання транспортно-експедиторського обслуговування обумовлене тим, що
транспортна iнфраструктура є базовою ланкою забезпечення як економiчного розвитку
нацiональної економiки країни так i пiдвищення якостi життя населення.
Даннi стосовно клiєнтiв емiтента є комерцiйною таємницею, що прямо зазначено у договорах.
Геополiтичний фактор позначився на дiяльностi залiзничних перевiзникiв. Анексiя Криму,
втрата контролю над деякими територiями Донбасу i проведення операцiї об'єднаних сил
обмежили можливостi пересування по залiзницi, а також призвели до втрат локомотивного i
вагонного паркiв. Тому основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з економiчним та
полiтичним становищем в Українi та детально зазначенi у Примiтках до iндивiдуальної
фiнансової звiтностi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основним придбанням емiтента упродовж останнiх п'яти рокiв є 750 нових напiввагонiв.
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалося. У планах Компанiї на 2021 рiк з метою
збiльшення чистого прибутку Групи є iнвестування в привабливi проекти пов'язанi з
придбанням рухомого залiзничного складу. Умови придбання та їх вартiсть визначаються
емiтентом на основi вивчення ринку шляхом аналiзу наданих потенцiйними контрагентами
комерцiйних пропозицiй.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Балансова вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31.12.2020 року дорiвнює 834 428 тис.
грн. У переважнiй бiльшостi складаються з транспортних засобiв, а саме - вантажних вагонiв.
Вантажнi вагони використовуються емiтентом для надання транспортно-експедиторських
послуг на територiї України.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Вплив ризикiв та залежнiсть вiд законодавчих або економiчних обмежень на дiяльнiсть емiтента
розкрито у Примiтках до iндивiдуальної фiнансової звiтностi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв, яких достатньо для
забезпечення поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2020р. емiтент не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв).
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Емiтент має бiзнес-план на 2021 рiк, згiдно якого дiяльнiсть буде сконцентрована на наступних
основних напрямках:
" розвиток транспортно-експедиторської дiяльностi, встановлення довгострокових,
взаємовигiдних, довiрчих вiдносин з клiєнтами. Забезпечення комплексного i надiйного
вирiшення виникаючих транспортних/логiстичних завдань в областi перевезення зернових;
" проведення планових деповських ремонтiв власним вантажним вагонам за рахунок власних
коштiв з подальшим ритмiчним введенням всього парку в роботу;
" постiйний пошук можливостi передислокацiї заблокованих в зонi проведення АТО
вагонiв-зерновозiв на ВРЗ, з метою проведення капiтально-вiдновлювальних ремонтiв;
" супроводження iснуючих договорiв фiнансового лiзингу технiки;
" за умови наявностi цiкавих, прибуткових та вигiдних пропозицiй, реалiзацiя проектiв по
фiнансовому лiзингу, з метою збiльшення портфелю та присутностi на ринку;
" побудова довгострокових партнерських вiдносин з фiнансовими iнститутами, страховими
компанiями, виробниками i постачальниками обладнання, транспорту i технiки, затребуваних

ринком.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить жоднi дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Аналiз та опис результатiв господарської дiяльностi розкрито у Примiтках до iндивiдуальної
фiнансової звiтностi емiтента.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
Наглядова рада
Генеральний
директор
Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

9 акцiонерiв
5 учасникiв
Одноособовий

Акцiонери згiдно реєстру
Згiдно статуту
Згiдно статуту

2 учасники

Згiдно статуту

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова Наглядової ради
1

2

Марковцев Юрiй Юрiйович

1966

Освіта
5
Київський iнститут
народного
господарства iм. Д.С.
Коротченка, 1987
року закiнчення,
спецiальнiсть
"Планування
промисловостi",
квалiфiкацiя
економiст Київський
iнститут народного
господарства iм. Д.С.
Коротченка, 1987
року закiнчення,
спецiальнiсть "

Стаж
роботи
(років)
6

33

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

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

ДП "УДЦТС "Лiски",
01069755, В.о. директора

26.04.2019,
обраний до
моменту
переобрання

Опис:
25.04.2019 р. був обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" як представник акцiонера ТОВ "Лемтранс". 26.04.2019 р. був обраний
Головою Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг". З сiчня 2020 року по 3.11.2020 року Марковцеву Ю.Ю. щомiсяця виплачувалась винагорода у
розмiр 5 (п'ять) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Марковцеву
Ю.Ю. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 7 (сiм) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Львiвський
державний
ПАТ "Укрзалiзниця",
унiверситет
40075815, Головний
25.04.2019,
внутрiшнiх справ,
юрисконсульт вiддiлу
обраний до
Член Наглядової ради
Цихуляк Семен Васильович
1989
2011 рiк,
9
корпоративних прав i цiнних
моменту
спецiальнiсть
паперiв Департаменту
переобрання
"Правознавство",
корпоративного управлiння
квалiфiкацiя магiстр
Опис:

3

4

5

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квiтня 2019 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 квiтня 2019 року.
Представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця". З сiчня 2020 року по 3.11.2020 року Цихуляку С.В. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4
(чотири) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Цихуляку С.В.
щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 6 (шiсть) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нацiональний
юридичний
ТОВ "Iнститут стратегiчних
25.04.2019,
унiверситет iменi
Дiденко Вячеслав
дослiджень", 35085899,
обраний до
Член Наглядової ради
1971
Ярослава Мудргого,
20
Анатолiйович
Заступник директора з
моменту
2001 рiк,
правових питань
переобрання
спецiальнiсть
"Правознавство"
Опис:
Представник акцiонера Корпорацiї "МПС". З сiчня 2020 року по 3.11.2020 року Дiденку В.А. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4
(чотири) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Дiденку В.А.
щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 6 (шiсть) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нацiональна
академiя внутрiшнiх
справ України, 2000
рiк, спецiальнiсть
ТОВ "Українська
"Правознавство",
25.04.2019,
рудно-металургiйна
Пiкуза Олександр
квалiфiкацiя
обраний до
Член Наглядової ради
1979
24
компанiя", 34691164,
Олександрович
"Юрист",
моменту
Заступник директора з
Тернопiльська
переобрання
корпоративних питань
академiя народного
господарства,
спецiальнiсть
"Фiнанси"
Опис:
Представник акцiонера ТОВ "Лемтранс". З сiчня 2020 року по 3.11.2020 року Пiкузi О.О. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4 (чотири)
мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Пiкузi О.О. щомiсяця
виплачувалась винагорода у розмiр 6 (шiсть) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Харкiвська державна
ПАТ "Укрзалiзниця",
25.04.2019,
академiя
Єрьомiн Вячеслав
40075815, Директор
обраний до
Член Наглядової ради
1973
залiзничного
25
Володимирович
регiональної фiлiї "Одеська
моменту
транспорту, 1995,
залiзниця"
переобрання
спецiальнiсть

"Органiзацiя
перевезень та
управлiння на
залiзничному
транспортi",
квалiфiкацiя iнженер по
органiзацiї
перевезень та
управлiнню на
залiзничному
транспортi

6

7

Опис:
Представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця". 16.06.2020 р. повноваження були припиненi у зв'язку iз замiною представника акцiонера АТ
"Укрзалiзниця" у складi Наглядової ради. Протягом 2020 року Єрьомiну В.В. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4 (чотири) мiнiмальних
заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Днiпропетровський
нацiональний
унiверситет
залiзничного
транспорту iм.
Академiка Лазаряна,
ПАТ "Укрзалiзниця",
16.06.2020,
1997 рiк,
40075815, перший заступник
обраний до
Член Наглядової ради
Хор'яков Iван Михайлович
1975
спецiальнiсть
23
директора Департаменту
моменту
"Органiзацiя
комерцiйної роботи
переобрання
перевезень i
керування на
залiзничному
транспортi",
квалiфiкацiя спецiалiст
Опис:
16.06.2020 року був призначений на посаду у зв'язку iз замiною представника акцiонера АТ "Укрзалiзниця" у складi Наглядової ради. Представник
акцiонера АТ "Укрзалiзниця". З 16.06.2020 року по 3.11.2020 року Хор'якову I.М. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4 (чотири)
мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Хор'якову I.М. щомiсяця
виплачувалась винагорода у розмiр 6 (шiсть) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної
Чернiвецький
ПАТ "Укрзалiзниця",
04.05.2017,
Леорда Андрiй Аркадiйович
1987
14
комiсiї
торговельно-економi
40075815, Менеджер з
обраний до

чний iнститут
КНТЕУ, квалiфiкацiя
- магiстр економiки;
Чернiвецький
нацiональний
унiверситет
iм.Ю.Федьковича,
квалiфiкацiя магiстр державної
служби

8

9

10

технiчного аудиту вiддiлу
технiчного аудиту,
попереднього контролю та
монiторингу Департаменту
внутрiшнього аудиту та
контролю

моменту
переобрання

Опис:
04.11.2020 р. повноваження були припиненнi. Протягом 2020 року Леордi А.А. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 3 (три) мiнiмальних
заробiтних плат, встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Київський
державний
економiчний
ТОВ "Лемтранс", 30600592,
20.11.2020,
унiверситет, 1996 р.,
Голова Ревiзiйної
Заступник фiнансового
обраний до
Катрич Сергiй Андрiйович
1974
спецiальнiсть
19
комiсiї
директора з фiнансового
моменту
"Економiка
контролю
переобрання
пiдприємства",
квалiфiкацiя
економiста
Опис:
Протягом 2020 року до 04.11.2020 року був членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг". 04.11.2020 р. був переобраний членом Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг". 20.11.2020 р. обраний головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг". З сiчня 2020 року по 3.11.2020 року
Катричу С.А.щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 2 (двi) мiнiмальнi заробiтнi плати, встановлених законодавством на дату здiйснення
виплати. З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Катричу С.А. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 5 (п'ять) мiнiмальних заробiтних плат,
встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тернопiльська
академiя народного
04.11.2020,
господарства, 1992 р.
ПII "РН Україна", 30929879,
Завiйський Михайло
обраний до
Член Ревiзiйної комiсiї
1968
Спецiальнiсть 29
начальник управлiння
Миколайович
моменту
Облiк, контроль та
економiчної безпеки
переобрання
аналiз господарської
дiяльностi
Опис:
З 04.11.2020 р. по 31.12.2020р. Завiйському М.М. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiр 4 (чотири) мiнiмальних заробiтних плат,
встановлених законодавством на дату здiйснення виплати. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Генеральний директор
Татарець Петро Васильович
1977
Київський
24
ТОВ "Метiнвест Холдинг",
13.04.2011,

нацiональний
економiчний
университет,
економiка
пiдприємства

11

34093721, Начальник вiддiлу
контролiнгу управлiння
облiку, контролю та звiтностi
структурного пiдроздiлу
м.Кривий Рiг Гiрничорудного
дивiзiону

обраний
безстроково

Опис:
Протягом 2020 року Татарцю П.В. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiрi передбаченому контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Кiровоградський
iнститут
сiльськогосподарськ
ПрАТ "Укртранслiзинг",
01.06.2011,
Iщенко Марiя
Головний бухгалтер
1975
ого
22
30674235, Заступник
обраний
Володимирiвна
машинобудування,
головного бухгалтера
безстроково
спецiальнiсть "облiк
та аудит"
Опис:
Протягом 2020 року Iщенко.М.В. щомiсяця виплачувалась винагорода у розмiрi передбаченому штатним розписом. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Генеральний директор
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Марковцев Юрiй Юрiйович
Цихуляк Семен Васильович
Дiденко Вячеслав Анатолiйович
Пiкуза Олександр Олександрович
Єрьомiн Вячеслав Володимирович
Хор'яков Iван Михайлович
Леорда Андрiй Аркадiйович
Катрич Сергiй Андрiйович
Завiйський Михайло Миколайович
Татарець Петро Васильович
Iщенко Марiя Володимирiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВ "Лемтранс"

30600592

АТ "Укрзалiзниця"

40075815

Корпорацiя "МПС"

31577638

ТОВ "ФМС Груп"

31452386

Місцезнаходження

03150, Україна, м.Київ, вул.
АНТОНОВИЧА, будинок 46-46А
03150, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ, будинок 5
03150, Україна, м.Київ, вул.
АНТОНОВИЧА, будинок 46-46А
03035, Україна, м.Київ, вул.
Стадiонна, б.5

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Адамчук Ольга Дмитрiвна
Кiяшко Антон Олександрович
Мартинюк Олена Михайлiвна
Науменко Петро Петрович
Юраков Олександр Дмитрович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
49,958414
47,669122
2,326655
0,045399

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,0000757
0,0000757
0,0000757
0,0000757
0,0001059
Усього
99,9999987

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПрАТ "Укртранслiзинг" має бiзнес-план на 2021 рiк,
згiдно якого дiяльнiсть буде
сконцентрована на наступних основних напрямках:
"
розвиток транспортно-експедиторської дiяльностi, встановлення довгострокових,
взаємовигiдних, довiрчих вiдносин з клiєнтами. Забезпечення комплексного i надiйного
вирiшення виникаючих транспортних/логiстичних завдань в областi перевезення зернових;
"
проведення планових деповських ремонтiв власним вантажним вагонам за рахунок
власних коштiв з подальшим ритмiчним введенням всього парку в роботу;
"
постiйний пошук можливостi передислокацiї заблокованих в зонi проведення АТО
вагонiв-зерновозiв на ВРЗ, з метою проведення капiтально-вiдновлювальних ремонтiв;
"
супроводження iснуючих договорiв фiнансового лiзингу технiки;
"
за умови наявностi цiкавих, прибуткових та вигiдних пропозицiй, реалiзацiя проектiв по
фiнансовому лiзингу, з метою збiльшення портфелю та присутностi на ринку;
"
побудова довгострокових партнерських вiдносин з фiнансовими iнститутами, страховими
компанiями, виробниками i постачальниками обладнання, транспорту i технiки, затребуваних
ринком.
"
Виконання Товариством своїх зобов'язань по сплатi дивiдендiв.

2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "Укртранслiзинг" активно розвивається та збiльшує свою присутнiсть на ринку
залiзничних перевезень шляхом збiльшення власного парку напiввагонiв. У планах Компанiї на
2021 рiк, з метою збiльшення чистого прибутку Групи, є iнвестування в привабливi проекти
пов'язанi з придбанням рухомого залiзничного складу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
ПрАТ "Укртранслiзинг" не укладались деривативи та не вчинювались правочини щодо похiдних
цiнних паперiв емiтентом.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
ПрАТ "Укртранслiзинг" не приймався та не затверджувався кодекс корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
ПрАТ "Укртранслiзинг" не приймався та не затверджувався кодекс корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

04.11.2020
52,28521
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства,
якi були зареєстрованi для участi у Загальних зборах становила 6 910 014. Кворум
Загальних зборiв становив 52,28521%.

Всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв розглянутi. З усiх питань
порядку денного проведено голосування i прийнятi вiдповiднi рiшення.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори у 2020 роцi не скликались i не проводились
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Позачерговi збори у 2020
Інше (зазначити)
роцi не скликались i не
проводились
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

На 23.04.2020 р. скликались рiчнi Загальнi
Збори акцiонерiв ПрАТ "Укртранслiзинг".
Рiчнi Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ
"Укртранслiзинг" скликанi на 23.04.2020 р. не
проводились у зв'язку з тим, що для участi у
загальних зборах ПрАТ "Укртранслiзинг"
акцiонери (їх представники) не
реєструвалися.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у 2020 роцi не скликались i
не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Марковцев Юрiй
Юрiйович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:
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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.
Пiкуза
Олександр
Олександрович

X

Функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:
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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.
Дiденко
Вячеслав
Анатолiйович

X

Функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:
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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.

Цихуляк Семен
Васильович

X

Функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:

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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.
Єрьомiн
Вячеслав
Володимирович

X

У 2020 роцi протягом перiоду з 01.01.2020 р.
до 16.06.2020 р. (дата припинення
повноважень) були покладенi наступнi
функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:
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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.
Починаючи з 16.06.2020 р. (дата
призначення) були покладенi наступнi
функцiональнi обов'язки члена наглядової
ради:
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 ПрАТ "Укртранслiзинг";
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.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних зборах та засiданнях

Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися 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.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

I. Щодо проведення засiдань Наглядової ради ПрАТ
"Укртранслiзинг": У звiтному перiодi Наглядова рада провела 16
засiдань.
II. Загальний опис прийнятих рiшень на засiданнях
Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг":
На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання та
були прийнятi вiдповiднi рiшення, що вiдносяться до компетенцiї
Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Укртранслiзинг",
основнi з них такi як:
1. Про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"Укртранслiзинг". Затвердження порядку денного та визначення
дати проведення загальних зборiв.
За результатами розгляду цього питання було затверджено
перелiк питань порядку денного рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, обрана дата та мiсце проведення Загальних зборiв;
доручено Головi наглядової ради сповiстити акцiонерiв про
скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв, повiдомити
акцiонерiв у встановленому законодавством порядку, про дату,
час та мiсце проведення загальних зборiв у формi, що
передбачена Статутом Товариства та Положенням про загальнi
збори Товариства.
2. Про призначення реєстрацiйної комiсiї.
За результатами розгляду цього питання було обрано
реєстрацiйну комiсiю для проведення Загальних зборiв
акцiонерiв.
3. Затвердження форми бюлетенiв для голосування на Загальних
зборах.
За результатами розгляду цього питання було затверджено форму
бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах

акцiонерiв.
4. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".
За результатами розгляду цього питання, була визначена дата
складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв, а також, доручено Генеральному
директору Товариства здiйснити всi необхiднi заходи, якi
повинно вчинити Товариство з метою виконання приписiв
Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв щодо
повiдомлення про скликання Загальних зборiв.
5. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у Загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".
За результатами розгляду цього питання, була визначена дата
складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах акцiонерiв.
6. Затвердження змiсту бюлетенiв для голосування на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв.
За результатами обговорення цього питання затверджено змiст
бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах
акцiонерiв.
7. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.
За результатами розгляду цього питання було прийнято рiшення
про обрання аудитора, укладання з ним договору на проведення
аудиту 2020 року, та надано доручення та повноваження
виконавчому органу Товариства на вчинення вiдповiдних дiй
щодо укладання з аудитором договору на запропонованих
умовах.
8. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення умов оплати його послуг.
За результатами розгляду цього питання було прийнято рiшення
про обрання суб'єкта оцiночної дiяльностi, затверджено умови
договору про незалежну оцiнку вартостi майна з суб'єктом
оцiночної дiяльностi, у тому числi умови оплати його послуг,
надано доручення та повноваження Генеральному директору
Товариства на вчинення вiдповiдних дiй щодо укладання з
суб'єктом оцiночної дiяльностi договору про незалежну оцiнку
вартостi майна на затверджених умовах.
9. Про вчинення правочинiв.
Наглядовою радою Товариства у 2020 роцi розглянуто та

прийнято вiдповiднi рiшення щодо схвалення або надання згоди
на вчинення Товариством правочинiв, зокрема, у формi договорiв
про:
- надання транспортно-експедиторських обслуговування у
залiзничному транспортi;
- фiнансовий лiзинг;
- купiвля-продаж (автомобiлi, залiзнична технiка та iн.);
- iншi правочини, що пiдлягають узгодженню Наглядовою радою
Товариства.
10. Iншi питання, внесенi до порядку денного засiдань
Наглядової Ради Товариства в 2020 роцi, розглядались з
дотриманням положень Статуту Товариства, Положення про
Наглядову раду та приймались вiдповiднi рiшення.
III. Процедури, що застосовуються при прийняттi наглядовою
радою рiшень: Рiшення Наглядової ради вважається прийнятим,
якщо за нього проголосували всi члени Наглядової ради, якi
брали участь у голосуваннi. При цьому голос члена Наглядової
ради, який утримався або не голосував, при пiдрахунку голосiв
не враховується.
IV. Визначення, як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства: Дiяльнiсть
здiйснюється вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства
України. Процедурно дiяльнiсть ради обумовлена необхiднiстю
проведення засiдань для вирiшення питань, якi вiдносяться до
компетенцiї Наглядової ради. Всi питання винесенi на розгляд у
2020 роцi були розглянутi.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Робота Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" в 2020 роцi є
наглядової ради
позитивною. Питання, внесенi до порядку денного засiдань
Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" в 2020 роцi
розглядались з дотриманням положень Статуту Товариства,
Положення про Наглядову раду та приймались вiдповiднi
рiшення.
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 (зазначити)
1. Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним
директором або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором)
Товариства.2. Членами Наглядової ради не можуть бути особи,
яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
3. До складу Наглядової ради не повиннi висуватися та обиратися
X
особи: 1)
з обмеженою дiєздатнiстю;2)
службову або
iншу дiяльнiсть яких визнано законодавством несумiсною з
перебуванням на посадi члена Наглядової ради;3)
позбавленi за рiшенням суду права перебувати на посадi
члена Наглядової ради на перiод дiї такої заборони;4) тi, що
перебувають на посадi Генерального директора, Голови або
члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) Товариства.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
1. У 2020 роцi до 04.11.2020 року розмiр винагороди членiв та
голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" становив:- для
членiв Наглядової ради Товариства - 4 (чотири) мiнiмальних
заробiтних плат, встановлених законодавством на дату
здiйснення виплати;- для Голови Наглядової ради Товариства - 5
(п'ять) мiнiмальних заробiтних плат, встановлених
законодавством на дату здiйснення виплати.2. У 2020 роцi пiсля
Інше (запишіть)
04.11.2020 року розмiр винагороди членiв та голови Наглядової
ради ПрАТ "Укртранслiзинг" становив:- для членiв Наглядової
ради Товариства - 6 (шiсть) мiнiмальних заробiтних плат,
встановлених законодавством на дату здiйснення виплати;- для
Голови Наглядової ради Товариства - 7 (сiм) мiнiмальних
заробiтних плат, встановлених законодавством на дату
здiйснення виплати.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Генеральний директор
Татарець Петро
Васильович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства, права та обов'язки Генерального директора
Товариства визначаються чинним законодавством України,
Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

1. Засiдання виконавчого органу не скликаються та не
проводяться, оскiльки виконавчий орган ПрАТ "Укртранслiзинг"
є одноособовим.
2. Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу:
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до
Мети та Предмету дiяльностi Товариства, передбаченого
Статутом. Претензiї з боку Державних установ, акцiонерiв та
контрагентiв - вiдсутнi.
3. Визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни
у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства: Виконавчий
орган дiє в iнтересах Товариства, успiшно виконує всi завдання
та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства. Вiдповiдально та професiйно пiдходить до
вирiшення та досягнення всiх цiлей для успiшної
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Дiяльнiсть виконавчого органу - добре; компетентнiсть та
ефективнiсть виконавчого органу - добре.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

1. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю ПрАТ "Укртранслiзинг":
Для класифiкацiї ризикiв використовується наступне угруповання ризикiв:
1.1. Фiнансовi ризики - це ймовiрнiсть виникнення будь-яких несприятливих фiнансових
наслiдкiв (зниження прибутковостi, погiршення лiквiдностi, ризики фiнансового ринку,
податковi ризики, ризики звiтностi та iнше), якi можуть привести до втрати доходу або капiталу.
Фiнансовi ризики:
1.1.1. Ринковий ризик: Ризик зниження вартостi активiв внаслiдок несприятливої змiни
ринкових факторiв (вартостi фiнансових iнструментiв, курсiв iноземних валют та iн.);
1.1.2. Кредитний ризик: Ризик пов'язаний з iмовiрнiстю невиконання фiнансових зобов'язань:
контрагентом перед ПрАТ "Укртранслiзинг", при наданнi ПрАТ "Укртранслiзинг" товарного
(комерцiйного) кредиту контрагенту та / або ПрАТ "Укртранслiзинг" перед iнвестором;
1.1.3. Ризик лiквiдностi: Ризик втрат, викликаних невiдповiднiстю строкiв погашення
зобов'язань за активами i пасивами.
1.2. Бiзнес ризики - це ймовiрнiсть втрат в результатi погiршення дiлової репутацiї i негативного
змiни в органiзацiйно-управлiнськiй сферi ПрАТ "Укртранслiзинг", невизначенiсть стратегiї i
цiлей, що може вплинути на здатнiсть ПрАТ "Укртранслiзинг"/ контрагента ПрАТ
"Укртранслiзинг" виконувати свої зобов'язання.
Бiзнес ризики:
1.2.1. Стратегiчний ризик: Ризик втрат в результатi помилок (недолiкiв), допущених при
прийняттi рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку ПрАТ "Укртранслiзинг"
(невiрна оцiнка i визначення перспективних напрямкiв дiяльностi, невiрна оцiнка ресурсiв
необхiдних для досягнення стратегiчних цiлей та iн.);
1.2.2. Ризик управлiння: Ризик втрат в результатi прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень в
умовах невизначеностi i невiрної оцiнки ризикiв;
1.2.3. Ризик бiзнес середовища: Ризик викликаний змiнами в економiчному станi галузi та
ступенем цих змiн як всерединi галузi, так i в порiвняннi з iншими галузями.
1.3. Ризики безперервностi дiяльностi - це ймовiрнiсть, що ПрАТ "Укртранслiзинг" не зможе
забезпечити постiйне i безперервне здiйснення дiяльностi в будь-яких умовах, в тому числi при
надзвичайних обставинах, а також нездатнiсть ПрАТ "Укртранслiзинг" вiдновити дiяльнiсть при
її зупинцi.
Ризики безперервностi дiяльностi:
1.3.1. Полiтичний ризик: Ризик, що є наслiдком державних полiтик;
1.3.2. Ризик навколишнього середовища: Ризик, що виникає внаслiдок негативного впливу
ПрАТ "Укртранслiзинг" на навколишнє середовище;
1.3.3. Ризик цiлiсностi активу: Ризик зниження експлуатацiйних характеристик, безпеки,
рентабельностi i порушення фiзичної цiлiсностi активу, який може привести до часткового або
повного знецiнення активу.
1.4. Операцiйнi ризики - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв в результатi недолiкiв або помилок у
внутрiшнiх процесах ПрАТ "Укртранслiзинг", в дiях спiвробiтникiв та iнших осiб, в роботi
iнформацiйних систем, або внаслiдок зовнiшнього впливу.
Операцiйнi ризики:

1.4.1. Юридичний ризик: Ризик втрат через неможливiсть виконання зобов'язань за чинним
законодавством або у зв'язку з не належним чином оформлених документiв;
1.4.2. Процесний ризик: Ризик втрат, в результатi неефективної побудови, недостатнього
управлiння i контролю бiзнес-процесiв;
1.4.3. Ризик персоналу: Ризик втрат, пов'язаних зi значними змiнами в штатi ПрАТ
"Укртранслiзинг", доглядом ключового персоналу, залежнiстю вiд окремих фахiвцiв,
недостатньою компетентнiстю спiвробiтникiв, а також випадками несанкцiонованої поведiнки
персоналу (шахрайство, дискримiнацiя i несанкцiонована дiяльнiсть);
1.4.4. Ризик IТ: Ризик виникнення збиткiв в результатi використання ПрАТ "Укртранслiзинг"
iнформацiйних технологiй для створення, передачi, зберiгання iнформацiї за допомогою
електронних носiїв та iнших засобiв зв'язку.
2. Опис управлiння ризиками ПрАТ "Укртранслiзинг":
Управлiння ризиками є процесом вироблення i реалiзацiї заходiв, що дозволяють зменшити
негативний ефект i ймовiрнiсть збиткiв, пов'язаних з ризиками ПрАТ "Укртранслiзинг".
В процесi управлiння ризиками застосовується системний пiдхiд до управлiння всiма типами
ризикiв, властивих бiзнесу ПрАТ "Укртранслiзинг", по всiй органiзацiйнiй структурi ПрАТ
"Укртранслiзинг". Пiдтримується мiжфункцiональна взаємодiя та координацiя структурних
пiдроздiлiв з питань управлiння ризиками поза рамками їх спецiалiзацiй, а також облiк
взаємовпливу ризикiв рiзних пiдроздiлiв.
Реагування на ризики i розробка заходiв з управлiння ризиками включає в себе наступнi методи:
* зниження рiвня ризику - вплив на ризик шляхом впровадження контрольних процедур,
встановлення лiмiтiв за операцiями, розподiл повноважень i т.п.;
* прийняття ризику має на увазi, що рiвень ризику прийнятний для ПрАТ "Укртранслiзинг"
(вартiсть ризику в межах ризик-апетиту або вартiсть заходiв з управлiння ризиком перевищує
вартiсть ризику), i ПрАТ "Укртранслiзинг" приймає можливiсть його прояви.
* передача ризику - повна або часткова передача ризику третiй сторонi (аутсорсинг,
страхування)
* уникнення ризику має на увазi вiдмову вiд ризикового напрямку дiяльностi ПрАТ
"Укртранслiзинг" на користь безпеки всього бiзнесу (вартiсть ризику перевищує майбутнi
вигоди).
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 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформація
Документи
Копії
Інформація
діяльність
розповсюдж оприлюднюється надаються докуме розміщуєтьс
акціонерного
ується на
в
для
нтів
я на

товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

загальних
зборах

загальнодоступні ознайомлен надают
й інформаційній
ня
ься на
базі даних
безпосередн запит
Національної
ьо в
акціоне
комісії з цінних
акціонерно
ра
паперів та
му
фондового ринку товаристві
про ринок
цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку

власному
веб-сайті
акціонерног
о
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
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 та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Лемтранс"
Акцiонерне товариство "Українська
залiзниця"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
30600592
40075815

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

49,95
47,66

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
13 216 010
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

10
Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах
акцiонерного товариства, виготовленого ПАТ "НДУ" вiд 30.10.2020 р.
№22840 станом на 29.10.2020 р., 10 акцiй є не голосуючими.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг". Голова Наглядової ради обирається з
числа членiв Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради. Особа вважається обраною Головою
Наглядової ради, якщо за неї проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв Наглядової
ради. Особа, за яку проводиться голосування, не бере участi у голосуваннi. Голова Наглядової
ради у будь-який час може бути переобраний за рiшенням Наглядової ради.
Члени Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг". Обрання членiв Наглядової ради
Товариства здiйснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування. Обраними на
посади членiв Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Особи, обранi членами Наглядової ради
Товариства, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Загальнi збори Товариства
можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та
одночасне обрання нового члена. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової
ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за
два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в
разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi смертi, визнання його
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання
Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є
представником акцiонера.
Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг". Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на
першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа її членiв, якщо за нього проголосують 1/2 i бiльше
членiв голосiв, присутнiх на засiданнi Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї протягом
строку дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї може бути переобраний за рiшенням Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг". Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзора) Товариства здiйснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування.
Обраними на посади членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, вважаються тi кандидати, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. У разi
прийняття Загальними зборами рiшення про обрання Ревiзора, той кандидат вважається обраним
Ревiзором, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв. Особи, обранi членами
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються: у разi одностороннього складання з себе
повноважень; у разi його переобрання Загальними зборами акцiонерiв; у разi виникнення
обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України унеможливлюють або
перешкоджають виконанню його обов'язкiв; в iнших випадках, передбачених чинним
законодавством України.
Генеральний директор ПрАТ "Укртранслiзинг". Генеральний директор обирається
Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються: за
рiшенням Наглядової ради; за згодою сторiн; з iнiцiативи Вищого органу Товариства; за
iнiцiативи Генерального директора; з iнших пiдстав, передбачених законодавством.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг":
a)
органiзує роботу Наглядової ради;
b)
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
c)
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;
d)
готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової

ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства;
e)
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
f)
за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв укладає вiд iменi Товариства
цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором та його
заступниками;
g)
та iншi.
Повноваження Членiв Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг":
a)
брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства;
b)
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;
c)
вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
d)
надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради
Товариства;
e)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй
члена Наглядової ради.
f)
пропонувати питання до порядку денного засiдання Наглядової ради, якi обов'язково
мають бути включенi до нього.
g)
та iншi.
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг":
a)
органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
b)
скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
c)
доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
d)
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
e)
та iншi.
Повноваження Членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранслiзинг":
a)
брати участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї та пiд час перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства;
b)
отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства
щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
c)
отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для
належного виконання функцiй, покладених на члена ревiзiйної комiсiї, протягом 5 (п'яти)
робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
d)
оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та
перевiряти їх фактичну наявнiсть;
e)
iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань,
пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань,
вчинених посадовими особами Товариства;
f)
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
g)
отримувати, оглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
h)
вимагати здiйснення виплати винагороди в розмiрах та на умовах, визначених
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства;
i)
та iншi.

Повноваження Генерального директора ПрАТ "Укртранслiзинг":
a)
дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє його iнтереси в усiх вiтчизняних та
iноземних компанiях, пiдприємствах, господарських товариствах, установах i органiзацiях;
b)
розпоряджається майном Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом
Товариства;
c)
укладає будь-якi договори вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства
України;
d)
надає доручення та довiреностi;
e)
вiдкриває банкiвськi рахунки;
f)
розпоряджається коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та
чинним законодавством;
g)
накладає на працiвникiв Товариства стягнення вiдповiдно до законодавства;
h)
у межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для
всiх пiдроздiлiв i працiвникiв Товариства;
i)
розв'язує iншi питання, що належать за Статутом i за Контрактом до компетенцiї
Генерального директора;
j)
використовує автомобiль Товариства для виконання службових обов'язкiв;
k)
та iншi.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Згiдно до вимог Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3840-IV "Про цiннi папери та фондовий
ринок", вiд аудиторiв вимагається перевiрити та висловити думку вiдносно деяких роздiлiв Звiту
про корпоративне управлiння.
У роздiлi Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв звiту незалежного аудиту
зазначено :
"Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння,
ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої
вимагається Ст. 40 1 ЗУ 3840- IV."
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Лемтранс"
Акцiонерне товариство
"Українська залiзниця"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
30600592

40075815

Місцезнаходження
03150, Україна, мiсто
Київ, вул.
АНТОНОВИЧА,
будинок 46-46А
03150, Україна, мiсто
Київ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ
ГЕДРОЙЦЯ, будинок
5

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

6 602 509

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

49,95

6 602 509

0

6 299 956

47,66

6 299 956

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

12 902 465

97,61

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
12 902 465

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiїї iменнi простi

13 216 010

100,00

Примітки:

Права та обов'язки
Згiдно статуту та законiв України

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
-

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
11.05.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
171/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

3
4
5
6
Державна комiсiя з
UA4000066906 Акція проста Бездокумент
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
За 2020 рiк торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не здiйснювалась;

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
100

8
13 216 01
0

9
1 321 601 00
0

10
100

За 2020 рiк торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась;

Опис

Протягом 2020 року Товариство не подавало заяв для допуску на бiржi, починаючи з яких цiннi папери будуть уключенi до лiстингу та
торгуватись.
Протягом 2020 року додаткова емiсiя не вiдбувалась.
Спосiб розмiщення: Бездокументарна форма.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
11.05.2010

2
171/1/10

3
UA4000066906

4
13 216 010

5
100

6
13 216 000

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
10

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

54 718 199
4,14

за
привілейова
ними
акціями
0
0

54 718 199

0

за простими
акціями

13.11.2020

30.11.2020
-

-

У
безготiвковiй
формi
безпосереднь
о на рахунки
акцiонерiв

-

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
02.12.2020,
відправлення дивідендів
54 718 199
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
04.11.2020 року Загальними зборами Товариства було прийнято рiшення про
спрямування частини чистого прибутку Товариства за 2019 рiк на виплату
дивiдендiв. Рiшенням наглядової ради (протокол №79 вiд 13.11.2020 року) було
прийнято датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 30.11.2020 року, а виплату дивiдендiв здiйснити у строк до 30.04.2021
року у безготiвковiй формi беспосередньо на рахунки акцiонерiв. За результатами
звiтного перiоду 2020 року дивiденди не нараховувались.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

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

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

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

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

Опис

0
28 203

періоду
1 042 10
0
0
279
1 041 81
4
0
7

0

0

1 153 058
0
390
1 124 465

періоду
0

0

1 153 058

0
0

0
0

0
390

0

0

1 124 465

0
0

0
0

0
28 203

періоду
1 042 10
0
0
279
1 041 81
4
0
7

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 042 10
1 042 10
1 153 058
0
0
1 153 058
0
0
Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом на
основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: Будiвлi та
споруди - 15-20 рокiв; Машини та обладнання - 3-8 рокiв; Транспортнi
засоби - 5-22 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар - 5-11 рокiв; Iншi
основнi засоби - 3-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв, що
значяться на балансi емiтента, станом на 31.12.2020 р. Складає 2 717
397 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що значяться на
балансi емiтента, станом на 31.12.2020 р. складає 1 042 100 тис. грн.
Нарахована амортизацiя основних засобiв, що значяться на балансi
емiтента, станом на 31.12.2020 р. складає 1 675 297 тис. грн. Ступiнь
використання основних засобiв становить 100%. Станом на 31.12.2020
року наявнi основнi засоби якi знаходяться в зонi проведення
антитерористичної операцiї та на територiї Автономної республiки
Крим та є активами з обмеженим використанням. Переоцiнена вартiсть
за вирахуванням зносу цих активiв становить 200415 тис. грн. Група
визнала знецiнення даних активiв в повному обсязi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 530 673
1 528 074
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 321 601
1 321 601
Скоригований статутний капітал
1 321 601
1 321 601
(тис.грн)
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 31.12.2020 р. вище розмiру статутного капiталу на 209 072 тис.
грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть
чистих активiв станом на 31.12.2019 р. вище розмiру статутного капiталу на 206 473 тис.
грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть

Висновок

чистих активiв станом на 31.12.2020 р. вище розмiру скоригованого статутного капiталу
на 209 072 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть
чистих активiв станом на 31.12.2019 р. вище розмiру скоригованого статутного капiталу
на 206 473 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
Станом на 31.12.2020 р. вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд статутного
капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Станом на
31.12.2019 р. вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

7 829

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
588 469
X
X
X
596 298
X
X
У Емiтента 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 31.12.2020 року складають 596
298 тис. грн.,
у т.ч.:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 49 419 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями - 518 824 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 18 788 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом - 7 829 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з

оплати працi - 21 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 177 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками - 51 тис.грн.;
Поточнi забезпечення станом на 31.12.2020 р. - 1 189 тис. грн.

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

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

Опис

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Акціонерне товариство
14282829
04070, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Андрiївська, 4
8
Нацiональний банк України
06.10.2011
+38 044 231 70 00
64.19 Iншi види грошового
посередництва
Протягом 2020 року вiд АТ "ПУМБ"
Товариством отримувалися послуги
обслуговування власних банкiвських
рахункiв, обслуговування депозитiв та
iншi
види
послуг
грошового
посередництва.
Аудиторська фiрма Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю"Консалтiнг ЛТД "
Товариство з обмеженою
відповідальністю
19029087
01011, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Гусовського, 11/11 офiс 3
№ 1000
Аудиторська палата України
26.01.2021
+38 044 290 58 56
+38 044 290 58 56
69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування (основний)
Протягом 2020 року вiд АФ ТОВ
"Консалтiнг ЛТД " отримувалися
послуги аудиторської перевiрки рiчної
iндивiдуальної
та
консолiдованої

фiнансової звiтностi Товариства та його
дочiрнiх пiдприємств за 2020 рiк зi
складанням аудиторського висновку та
щоквартальна перевiрка правильностi
вiдображення господарських операцiй в
бухгалтерському
та
податковому
облiку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Приватне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Тропiнiна, 7Г
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
08.05.2008
+38 044 591 04 00
+38 044 482 52 01
63.11 Оброблення даних, розмiщення
iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть
Вiд
ПАТ
"НДУ"
Товариством
отримуються послуги з внесення змiн
до анкети рахунку у цiнних паперах,
виплата доходiв/сум погашення за
цiнними
паперами,
повiдомлення
акцiонерiв через депозитарну систему
та iн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УСК-КОНСАЛТИНГ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34466496
61022, України, Харківська обл., м.
Харкiв, вул. Iванiвська, 1
630/18
Фонд державного майна України
14.08.2018
+38 050 405 40 40
68.31 Агентства нерухомостi
Протягом 2020 року вiд ТОВ
"УСК-КОНСАЛТИНГ" отримувалися
послуги
визначення
справедливої
вартостi об'єктiв оцiнки транспортних
засобiв, повiтряних суден, рухомого

складу вагонiв та довгострокових
фiнансових iнвестицiй, що належать та
облiковуються на балансi Товариства
для вiдображення у бухгалтерськiй
звiтностi.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"
м.Київ, Печерський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Територія
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Фінансовий лізинг
за КВЕД
64.91
діяльності
Середня кількість працівників: 27
Адреса, телефон: 01133 мiсто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офiс 8, (044)284-23-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

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

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

267
346
( 79 )
0
909 223
1 189 492
( 280 269 )
0
0
(0)
0
0
(0)

231
346
( 115 )
0
834 428
1 158 787
( 324 359 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

851 878
651 141
0
0
0

851 878
669 396
0
0
0

1065

0

0

1090

49 882

1 748

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

2 462 391

2 357 681

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2 069
2 067
0
0
2
0
0
0

1 041
1 040
0
0
1
0
0
0

1125

56 943

24 506

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

4 807
6 660
0
162
0
86 741
0
8 366
0
0
343
0

3 229
0
0
123 825
0
108 049
0
194 566
0
0
296
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
10
166 101

0
0
0
0
11
455 523

1200

0

15 083

1300

2 628 492

2 828 287

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

1 321 601
0
196 127
0
0
0
18 734
-116 635
(0)
(0)
0

1 321 601
0
184 881
0
0
0
27 853
18 336
(0)
(0)
0

Код
рядка

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

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

1495

1 419 827

1 552 671

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

39 591
0
0
0
0
0
0
0
0

37 350
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
39 591

0
0
0
0
0
0
0
37 350

1600
1605

0
0

0
0

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

434 629
720 961
11 768
11 756
0
34
568
0
0
0
1 114
0
0
0
1 169 074

518 824
711 061
7 166
5 185
0
3
177
0
0
0
1 035
0
0
0
1 238 266

1700

0

0

1800
1900

0
2 628 492

0
2 828 287

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

224 607

319 496

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 74 877 )
(0)

( 83 377 )
(0)

2090

149 730

236 119

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
59 717

0
0
0
76 470

2121

58 317

73 442

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 13 272 )
(0)
( 98 198 )

( 12 666 )
(0)
( 41 225 )

2181

84 195

40 555

2182

0

0

2190

97 977

258 698

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

128 215
110 991
0
(0)
(0)
( 110 991 )
0

11 475
96 841
0
(0)
(0)
( 100 161 )
0

2290

226 192

266 853

2295
2300

(0)
-38 630

(0)
-150 583

2305

0

0

2350

187 562

116 270

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
187 104
0
0

0

0

0
0

0
187 104

(0)

( 33 679 )

0
187 562

153 425
269 695

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
541
Витрати на оплату праці
2505
11 322
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 678
Амортизація
2515
46 607
Інші операційні витрати
2520
126 199
Разом
2550
186 347
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
13 216 010
13 216 010

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 002
10 884
1 573
41 846
81 963
137 268
За аналогічний
період
попереднього
року
4
13 216 010
13 216 010

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

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

2610

14,192030

8,797660

2615

14,192030

8,797660

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

447 298
2 404
2 404
0
0
0
0

565 303
40 000
40 000
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

1 136
0
0
0
0
250

1 281
0
0
0
0
144

3100
3105
3110
3115
3116

( 118 676 )
( 8 976 )
( 3 848 )
( 75 277 )
( 47 442 )

( 237 464 )
( 8 707 )
( 3 711 )
( 40 859 )
( 23 778 )

3117

( 27 718 )

( 16 367 )

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 932 )
242 379

(0)
( 775 )
315 212

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

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

4 752
0
0
0

11 012
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 6 213 )
(0)
(0)

(0)
( 340 414 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-1 461

(0)
-329 402

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 54 718 )
(0)
(0)

(0)
(0)
( 78 240 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-54 718
186 200
8 366
0
194 566

(0)
-78 240
-92 430
100 796
0
8 366

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Підприємство

Дата

КОДИ
25.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
1 321 601
0

4
196 127
0

5
0
0

6
18 734
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-116 635
0

4010
4090
4095

0
0
1 321 601

0
0
196 127

0
0
0

0
0
18 734

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
1 419 827
0

0
0
-116 635

0
0
0

0
0
0

0
0
1 419 827

0

187 562

0

0

187 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-54 718

0
0

0
0

0
-54 718

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

9 119

-9 119

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-11 246
0

0
0

0
0

11 246
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1 321 601

-11 246
184 881

0
0

9 119
27 853

134 971
18 336

0
0

0
0

132 844
1 552 671

Керівник

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"
м.Київ, Печерський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Територія
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Фінансовий лізинг
за КВЕД
64.91
діяльності
Середня кількість працівників: 30
Адреса, телефон: 01133 мiсто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офiс 8, (044)284-23-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1-к

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

480
1 388
( 908 )
0
1 153 058
2 758 261
( 1 605 203 )
0
0
(0)
0
0
(0)

440
1 388
( 948 )
0
1 042 100
2 717 398
( 1 675 298 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

16
651 141
520
0
0
0

16
669 396
0
0
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

49 882
1 855 097

1 748
1 713 700

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2 627
2 260
0
0
367
0
0
0

1 997
1 632
0
0
365
0
0
0

1125

84 917

69 284

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

4 868
12 760
5 944
167
0
86 761
0
15 198
0
0
2 115
0

3 303
9 100
8 895
1 079
0
108 049
0
205 040
0
0
313
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
37
209 450

0
0
0
0
23
398 188

1200

0

15 083

1300

2 064 547

2 126 971

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

1 321 601
0
297 678
0
0
0
35 115
-126 770
(0)
(0)

1 321 601
0
254 531
0
0
0
33 846
-79 753
(0)
(0)

Код
рядка

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

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

1435
1490
1495

0
450
1 528 074

0
448
1 530 673

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

52 926
0
0
0
0
0
0
0
0

49 419
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
52 926

0
0
0
0
0
0
0
49 419

1600
1605

0
0

0
0

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

434 629
29 890
17 105
16 461
0
63
568
0
0
0
1 292
0
0
0
483 547

518 824
18 788
7 829
5 185
0
21
177
51
0
0
1 189
0
0
0
546 879

1700

0

0

1800
1900

0
2 064 547

0
2 126 971

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

326 526

499 462

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 199 806 )
(0)

( 178 832 )
(0)

2090

126 720

320 630

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
61 533

0
0
0
76 832

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 15 466 )
(0)
( 100 399 )

( 14 727 )
(0)
( 42 462 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

72 388

340 273

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

5 513
110 991
0
(0)
(0)
( 119 839 )
0

11 539
96 842
0
(0)
(0)
( 100 162 )
0

2290

69 053

348 492

2295
2300

(0)
-33 125

(0)
-166 072

2305

0

0

2350

35 928

182 420

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
26 461
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
187 104
0
0

0

0

0
26 461

0
187 104

( 5 021 )

( 33 679 )

21 440
57 368

153 425
335 845

35 939

182 394

-11

26

57 370

335 819

-2

26

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
546
Витрати на оплату праці
2505
12 721
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 998
Амортизація
2515
95 964
Інші операційні витрати
2520
204 442
Разом
2550
315 671
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

За аналогічний
період
попереднього
року
4
962
12 114
1 829
89 721
131 501
236 127

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
13 216 010
13 216 010
2,718520

За аналогічний
період
попереднього
року
4
13 216 010
13 216 010
13,802960

2615

2,718520

13,802960

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Дата

КОДИ
30.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-к

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

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

555 668
2 404
2 404
0
0
0
0

778 189
40 000
40 000
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

1 706
0
0
0
0
250

1 281
0
0
0
0
321

3100
3105
3110
3115
3116

( 203 885 )
( 10 140 )
( 4 447 )
( 89 225 )
( 55 479 )

( 230 515 )
( 9 705 )
( 4 237 )
( 63 676 )
( 41 089 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 974 )
250 357

(0)
( 835 )
510 823

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник
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3200
3205

0
0

1
0

3215
3220
3225
3230

4 802
0
0
0

11 074
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 11 845 )
(0)
(0)

(0)
( 536 334 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-7 043

(0)
-525 259

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 54 718 )
(0)
(0)

(0)
(0)
( 78 240 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-54 718
188 596
15 198
1 246
205 040

(0)
-78 240
-92 676
108 970
-1 096
15 198

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30674235

Консолідований звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

1

2
4000

Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і

4005
4010
4090
4095

Зареєст
рований
капітал

3
1 321 60
1
0

Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
297 678
0
35 115
-126 77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297 678

0
0
0

0
0
35 115

4100

0
0
1 321 60
1
0

0

0

4110

0

21 431

4111

0

4112
4113
4114

1801011

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

10
1 527 624

11
450

12
1 528 074

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
1 527 624

0
0
450

0
0
1 528 074

0

0
0
-126 77
0
35 939

0

0

35 939

-11

35 928

0

0

0

0

0

21 431

9

21 440

21 431

0

0

0

0

0

21 431

9

21 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-54 769

0
0

0
0

0
-54 769

0
0

0
-54 769

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

-1 269

1 269

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-64 578
0

0
0

0
0

64 578
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1 321 60
1

-43 147
254 531

0
0

-1 269
33 846

47 017
-79 753

0
0

0
0

2 601
1 530 225

-2
448

2 599
1 530 673

Петро Татарець

Головний бухгалтер

Марiя Iщенко

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2020 рiк
1. Iнформацiя про Компанiю та Групу
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного
товариства "Лiзингова компанiя "Укртранслiзинг" (надалi "Материнська компанiя") та його
дочiрнiх пiдприємств (надалi разом "Група") зазначених у таблицi:
Назва компанiї
Частка участi, %
Частка участi, %
2020 р.
2019 р.
ТОВ "Українська транспортно-операторська компанiя" 99,96 99,96
ТОВ "Українська перевiзна компанiя"
99,96 99,96
ТОВ "Керченський стрiлочний завод"
100
100
Приватне акцiонерне товариство "Лiзингова Компанiя "Укртранслiзинг" (далi - Компанiя) було
зареєстроване у 1999 роцi за законодавством України. Юридична та фактична адреса Компанiї:
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, офiс 8.
Основна дiяльнiсть Групи описана в Примiтцi 4.
Група реалiзує послуги на внутрiшньому ринку України.
Випуск консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020р. був
затверджений Керiвництвом 25 лютого 2021р.
Основним кiнцевим бенефiцiарним власником Групи є Ахметов Рiнат Леонiдович.
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 2020р.
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 внутрiшньогруповi залишки, операцiї,
нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi
Групи, та дивiденди повнiстю виключенi.

2.3 Iстотнi положення облiкової полiтики
Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Групою при пiдготовцi
консолiдованої фiнансової звiтностi:
У жовтнi 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової
звiтностi" та МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки", щоб
узгодити визначення суттєвостi в рiзних стандартах i роз'яснити деякi аспекти даного
визначення. Згiдно з новим визначенням "iнформацiя є суттєвою, якщо можна обгрунтовано
очiкувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рiшення основних
користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi можуть бути прийнятi ними на
основi цiєї фiнансової звiтностi". Поправки до визначення суттєвостi не зробили значного
впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.
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
функцiональною валютою материнської i дочiрнiх компанiй

у

гривнi.

Гривня

також

є

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 по договорах з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами
передається покупцевi i оцiнюється в сумi, що вiдображує вiдшкодування, право на яке Група
очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги.
Виручка вiд продажу товарiв визнається у певний момент часу, коли контроль над активом
передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, в момент пiдписання Акту
приймання-передачi товару. Оплата зазвичай вiдбувається протягом 30-180 днiв з моменту
поставки. Група не надає iнших обiцянок покупцевi, якi можуть представляти собою окремi
обов'язки до виконання (наприклад, бонуси тощо). Пiд час визначення цiни угоди у випадку
продажу товарiв Група приймає до уваги вплив потенцiйного змiнного вiдшкодування,
наявнiсть значного компоненту фiнансування, не грошове вiдшкодування (за умови їх
наявностi).
Значний компонент фiнансування.
Як правило, Група отримує вiд покупцiв короткостроковi авансовi платежi. В результатi
використання спрощення практичного характеру, передбаченого МСФЗ 15, Група не коригує
обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента фiнансування, якщо в
момент укладення договору вона очiкує, що термiн мiж передачею товару покупцевi i оплатою
покупцем такого товару становитиме не бiльше 1 року.
Торгова дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть представляє право Групи на вiдшкодування, яке є безумовним
(тобто настання моменту часу, коли таке вiдшкодування стає таким, що пiдлягає сплатi,
обумовлено лише плином часу). Облiкова полiтика по вiдношенню до фiнансових активiв
розглядається у роздiлi Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та наступна оцiнка.
Зобов'язання за договором.
Зобов'язання за договором - це обов'язок передати покупцевi товари або послуги, за якi Група
отримала вiдшкодування вiд покупця. Якщо покупець виплачує вiдшкодування перш нiж
Група передасть товар або послугу покупцевi, визнається зобов'язання за договором.
Зобов'язання за договором визнаються в якостi виручки, коли Група виконує свої зобов'язання за
договором.
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 надає послуги з органiзацiї перевезень та iншi аналогiчнi послуги для клiєнтiв,
використовуючи власнi (орендованi) вантажнi вагони або парк ПАТ "Укрзалiзниця". Група
дiйшла висновку, що за такими договорами вона може виступати як принципал i як агент. Коли
Група виступає в якостi агента, вартiсть транспортних послуг, стягнута транспортними
органiзацiями, вiдшкодовується клiєнтами, i виручка по даному виду дiяльностi включає
винагороду за операторськi перевезення. Коли Група виступає в якостi принципала виручка по
даному виду дiяльностi визнається у всiй сумi, яка належить сплатi кiнцевим споживачем.
Для визнання виручки також повиннi виконуватися такi критерiї:
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг перевезень 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 наявнi 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 iнших фiнансових доходiв в звiтi про фiнансовi
результати.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд оренди основних засобiв, наданих в операцiйну оренду, облiковується лiнiйним
методом протягом термiну оренди i включається до складу виручки в звiтi про фiнансовi
результати.
Процентний дохiд вiд фiнансової оренди розподiляється протягом термiну оренди i визнається в
звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Ефективна вiдсоткова ставка - ставка, що застосовується при точному дисконтуваннi
розрахункових майбутнiх грошових потокiв протягом очiкуваного термiну iснування
фiнансового iнструменту (або, де це доречно, бiльш короткого перiоду) до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку ефективної ставки
Група оцiнює потоки грошових коштiв з урахуванням всiх договiрних умов стосовно
фiнансового iнструменту. Всi доходи та витрати визнаються методом нарахування.
2.3.4 Податки
Поточний податок на прибуток
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 оцiночнi зобов'язання.
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 оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, 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 тимчасової 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 фiнансовi результати, 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
фiнансовi результати, 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. 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 22 рокiв
"
Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 5 рокiв до 11 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 фiнансовi результати.
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 .
Група застосовує єдиний пiдхiд до визнання та оцiнки всiх договорiв оренди, за винятком
короткострокової оренди та оренди активiв з низькою вартiстю. У своїй дiяльностi Група
укладає лише короткостроковi договори оренди.
Група застосовує звiльнення вiд визнання щодо короткострокової оренди до своїх
короткострокових договорiв оренди (тобто до договорiв, по яким на дату початку оренди строк
оренди становить не бiльше 12 мiсяцiв i якi не мiстять опцiону на купiвлю базового активу).
Оренднi платежi за короткостроковою орендою та орендою активiв з низькою вартiстю
визнаються як витрати лiнiйним методом протягом строку 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.
Фiнансовий лiзинг. Якщо Група виступає орендодавцем в межах оренди, за якою, в основному,
всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням, передаються орендарю, орендованi активи
вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом та облiковуються за
поточною вартiстю майбутнiх лiзингових платежiв. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим
лiзингом первiсно визнається на момент її початку (тобто коли починається строк лiзингу) iз
застосуванням ставки дисконту, яка визначається на початок лiзингових вiдносин (тобто на дату
укладання лiзингового договору чи на дату прийняття сторонами зобов'язань щодо основних
умов лiзингу залежно вiд того, яка з них наступає ранiше).
Рiзниця мiж повною вартiстю такої заборгованостi та її поточною вартiстю являє собою
незароблений фiнансовий дохiд. Цей дохiд визнається протягом строку лiзингу iз
використанням методу чистих iнвестицiй (до оподаткування), який передбачає постiйну
перiодичну ставку процента.
Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою та укладанням лiзингового договору,
включаються до первiсної оцiнки вартостi дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом
та вiдносяться на зменшення доходiв, визнаних протягом строку лiзингу. Фiнансовi доходи вiд
лiзингу облiковуються у складi доходу вiд реалiзацiї у складi прибутку чи збитку за рiк.
Вiдносно дебiторської заборгованостi по орендi застосовується спрощений пiдхiд, передбачений
МСФЗ 9, при якому розраховуються очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Група
використовує матрицю оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення
кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних факторiв, специфiчних для

позичальникiв i загальних економiчних умов.

Матриця оцiночних резервiв:
Не прострочена
Прострочення платежiв
1-30 днiв
Прострочення платежiв
31-90 днiв
Прострочення платежiв
91-180 днiв Прострочення платежiв
181-365 днiв Прострочення платежiв
бiльше 1 року
Вiрогiднiсть дефолтiв
0,05% 10% 50%

75%

100%

Знецiнення фiнансових активiв, так чи iнакше пов'язаних з тимчасово окупованими територiями,
визнається в розмiрi 100% до настання сприятливого результату подiй.
Вiдображення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки у фiнансовiй звiтностi.
Очiкуванi кредитнi збитки дебiторської заборгованостi по орендi та активiв за договором
представляються як оцiночний резерв в балансi. Оцiночний резерв зменшує чисту балансову
вартiсть. "Використання" оцiночного резерву вiдбувається проти валової балансової вартостi
фiнансового активу при списаннi з карткового рахунку фiнансового активу. Якщо сума збитку
по списанню фiнансового активу бiльше, нiж накопичений оцiночний резерв пiд збитки, рiзниця
вiдноситься на додатковий збиток вiд зменшення iз записом безпосередньо за рахунком валової
балансової вартостi фiнансового активу. Сума очiкуваних кредитних збиткiв (або сума
вiдновлення резерву) визнається як прибуток або збиток вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi
результати.
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
i)

Фiнансовi активи

Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи при первiсному визнання класифiкуються як оцiнюванi в подальшому за
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (IСД) та за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Класифiкацiя фiнансових активiв пiд час первiсного визнання залежить вiд характеристик
передбачених договором грошових потокiв по фiнансовому активу та бiзнес-моделi, яка
застосовується Групою для управлiння даними активами.
За винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного компоненту
фiнансування, Група первiсно оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю, збiльшеною в
випадку фiнансових активiв, якi оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, на суму витрат за угодою. Торгова дебiторська заборгованiсть, яка не мiстить значний
компонент фiнансування, оцiнюється за цiною угоди, визначеною у вiдповiдностi до МСФЗ 15.
Для того, щоб фiнансовий актив можна було класифiкувати та оцiнювати за амортизованою
вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, необхiдно щоб договiрнi
умови цього активу обумовлювали отримання грошових потокiв, якi є "Виключно платежами в
рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу". Така
модель має назву SPPI-теста та здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту.
Бiзнес-модель, що використовується Групою для управлiння фiнансовими активами, описує
спосiб, за допомогою якого Група управляє своїми фiнансовими активами з метою генерування
грошових потокiв. Бiзнес-модель компанiї визначає, чи будуть грошовi потоки наслiдком
отримання передбачених договором грошових потокiв, продажу фiнансових активiв або того й
iншого.
Наступна оцiнка.
З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на 4 категорiї:
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти);
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
з наступною декласифiкацiєю накопичених прибуткiв та збиткiв (борговi iнструменти)
"
Фiнансовi активи, що класифiкуються на думку Група як такi, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без наступної декласифiкацiї накопичених
прибуткiв та збиткiв при припиненнi визнання (дольовi iнструменти)
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти).
Дана категорiя є найбiльш доцiльною для Групи. Група оцiнює фiнансовi активи за
амортизованою вартiстю, якщо виконуються обидвi наступнi умови:
"
Фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; та
"
Договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання у передбаченi дати
грошовi потоки, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на

непогашену частину основної суми боргу.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, в подальшому оцiнюються з
використанням методу ефективної процентної ставки та до них застосовуються вимоги щодо
знецiнення. Прибутки чи збитки визнаються у складi прибутку чи збитку в разi припинення
визнання активу, його модифiкацiї чи знецiнення.
До категорiї фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, Група вiдносить
торгову дебiторську заборгованiсть, а також виданi позики.
Припинення визнання.
Фiнансовий актив припиняє визнаватися (тобто виключається iз Звiту про фiнансовий стан)
якщо:
o термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу сплинув ;
або
o Група передає свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та Група передала
практично всi ризики та вигоди вiд активу або не передала, але й не зберiгає за собою практично
всi ризики й вигоди вiд активу, але передала контроль над даним активом.
Знецiнення фiнансових активiв.
Розкриття детальної iнформацiї про знецiнення фiнансових активiв також подано в наступних
Примiтках:
"
Основнi облiковi судження, оцiнки i припущення Примiтка 3
"
Торгова дебiторська заборгованiсть Примiтка 11
"
Дебiторська заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу Примiтка 10, 12, 13
Група визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (далi - ОКЗ) за всiма борговими
фiнансовими активами, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як рiзниця мiж грошовими потоками, передбаченими
вiдповiдно до договору, i всiма грошовими потоками, якi Група очiкує отримати, дисконтована з
використанням первiсної ефективної вiдсоткової ставки або її приблизного значення. Очiкуванi
грошовi потоки включають грошовi потоки вiд продажу утримуваного забезпечення чи вiд
iнших механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, якi є невiд'ємною частиною договiрних умов.
ОКЗ визнаються в два етапи. У випадку фiнансових iнструментiв, за якими з моменту їх
первiсного визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд
збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв,
ймовiрних протягом наступних 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки). Для
фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного їх визнання кредитний ризик значно
збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв,
очiкуваних протягом строку дiї, що залишився, по даному фiнансовому iнструменту, незалежно
вiд термiнiв настання дефолту (очiкуванi кредитнi збитки за весь строк).
Стосовно торгової дебiторської заборгованостi Група застосовує спрощений пiдхiд при
розрахунку ОКЗ, передбачений стандартом. Таким чином, Група не вiдслiдковує змiни
кредитного ризику, а натомiсть на кожну звiтну дату визнає оцiночний резерв пiд збитки в сумi,
що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк. Група використовує матрицю
оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв,
скоригованих з урахуванням прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв, i загальних
економiчних умов.

Група вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо платежi за договором
простроченi на 90 днiв. Однак в певних випадках Група також може прийти до висновку, що за
фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те, що
малоймовiрно, що Група отримає всю суму виплат, що залишилися, передбачених за договором,
без урахування механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, утримуваних Група.
ii)

Фiнансовi зобов'язання

Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються пiд час первiсного визнання вiдповiдно як фiнансовi
зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i
позики, кредиторська заборгованiсть. Усi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку кредитiв, позик та кредиторської
заборгованостi) витрат по угодi, безпосередньо пов'язаних з їх випуском або придбанням .
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, кредити
i позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:

Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються 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 позики
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 фiнансових витрат в
звiтi про прибутки та збитки.
В дану категорiю, переважно вiдносяться вiдсотковi кредити та позики.
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 та збитки.
iii)

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в
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.
2.3.11 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi
за вирахуванням розрахункових витрат на продаж.
2.3.12 Знецiнення нефiнансових активiв
Розкриття детальної iнформацiї про знецiнення нефiнансових активiв також представлено в
наступних примiтках:
Основнi облiковi судження, оцiнки i припущення Примiтка 3
Основнi засоби Примiтка 8
Нематерiальнi активи Примiтка 9
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 фiнансовi результати в складi
тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу.
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 3 мiсяцiв або
менше.
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, оцiнки i припущення
Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її керiвництва винесення
суджень i визначення оцiнок 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 оцiнок 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.

Оцiнки 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. Припущення i оцiнки
Групи заснованi на вихiдних даних, якi вона мала у своєму розпорядженнi на момент пiдготовки
консолiдованої фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього
можуть змiнюватися через ринковi змiни або непiдконтрольнi Групi обставини. Такi змiни
вiдображаються у припущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються .
Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки по торговiй дебiторськiй заборгованостi та
чистим iнвестицiям в лiзинг.
Група використовує матрицю оцiночних резервiв для розрахунку очiкуваного кредитного збитку
(далi - ОКЗ) по торговiй дебiторськiй заборгованостi та чистим iнвестицiям в лiзинг. Ставки
оцiночних резервiв встановлюються в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочки платежу для
груп рiзноманiтних клiєнтських сегментiв з аналогiчними характеристиками виникнення збиткiв
(тобто за типом та рейтингом покупцiв, забезпеченiстю заборгованостей тощо). Первiсно в
основi матрицi оцiночних резервiв лежать спостережувальнi данi виникнення дефолтiв в
попереднiх перiодах. Група буде оновлювати матрицю, щоб скоригувати минулий досвiд
виникнення кредитних збиткiв з урахуванням прогнозної iнформацiї. Наприклад, якщо протягом
наступного року очiкується погiршення прогнозованих економiчних умов (наприклад, ВВП), що
може призвести до зростання випадкiв дефолту у виробничому сегментi, то iсторичний рiвень
дефолту коригується. На кожну звiтну дату спостережу вальнi данi про рiвень дефолту в
попереднiх перiодах оновлюються i змiни прогнозних оцiнок аналiзуються. Оцiнка взаємозв'язку
мiж iсторичними спостережу вальними рiвнями дефолту, прогнозованими економiчними
умовами та ОКЗ є значною розрахунковою оцiнкою. Величина ОКЗ чутлива до змiн в
обставинах та прогнозованих економiчних умовах. Минулий досвiд виникнення кредитних
збиткiв Групи та прогноз економiчних умов також можуть не бути показовими для фактичного
дефолту покупця (лiзингоодержувача) у майбутньому. Iнформацiя про ОКЗ по торговiй
дебiторськiй заборгованостi Групи та чистим iнвестицiям в лiзинг розкрита у Примiтках 11 та
12,13 вiдповiдно.
Переоцiнка основних засобiв
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 30 листопада 2020 р. справедлива
вартiсть суттєво перевищила балансову вартiсть та результати переоцiнки вiдображенi в облiку.
Станом на 31 грудня 2019р справедлива вартiсть суттєво перевищила балансову вартiсть та
результати переоцiнки вiдображенi в облiку.
Податки
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй
мiрi, в якiй є ймовiрним 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.
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних
у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках,
вона визначається з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується
iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не представляється
практично здiйсненним, для встановлення справедливої вартостi потрiбна певна частка
судження. Судження включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний
ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та допущення:
Група оцiнює довгострокову дебiторську заборгованiсть з фiксованою та плаваючою ставкою на
пiдставi таких параметрiв, як процентнi ставки, фактори ризику, характернi для країни,
iндивiдуальна платоспроможнiсть клiєнта i характеристики ризику, властивi фiнансованому
проекту. На пiдставi цiєї оцiнки для облiку очiкуваних збиткiв по цiй дебiторської
заборгованостi створюються оцiночнi резерви.
Справедлива вартiсть процентних позик i кредитiв Групи визначається за допомогою методу
дисконтування грошових потокiв з використанням ставки дисконтування, яка вiдображає ставку
залучення позикових коштiв емiтентом за станом на кiнець звiтного перiоду. Власний ризик
невиконання зобов'язань за станом на 31 грудня 2020 р оцiнювався як незначний.
Для дисконтування дебiторської заборгованостi українського державного пiдприємства за
поставленi товари використовувалась ставка 24 %.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти,
перевищує його (її) вiдшкодування, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива
вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття або цiннiсть використання. Розрахунок справедливої
вартостi необмежених у використаннi активiв за вирахуванням витрат на вибуття заснований на
наявнiй iнформацiї по операцiям продажу аналогiчних активiв мiж незалежними сторонами або
на спостережуваних ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, якi були б понесенi у
зв'язку з вибуттям активу. Група оцiнила справедливу вартiсть транспортних засобiв тимчасово
обмежених у використаннi в зв'язку з подiями що описанi в Примiтцi 26 як такою, що дорiвнює
нулю.
Група оцiнила справедливу вартiсть активiв розташованих на тимчасово окупованiй територiї в
зв'язку з подiями що описанi в Примiтцi 26 як такою, що дорiвнює нулю.

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
та
надання
послуг
транспортно-експедицiйного обслуговування (Укртранслiзинг - УТЛ)
"
сегмент надання в оренду залiзничного рухомого складу (Українська перевiзна компанiя УПК)
"
сегмент з виробництва залiзничних стрiлок та вузлiв (Керченський стрiлочний завод КСЗ)
"
сегмент надання послуг транспортно-експедицiйного обслуговування (Українська
транспортно-операторська компанiя - УТОК)
Активи сегменту Керченський стрiлочний завод фiзично розташованi на територiї Автономної
республiки Крим. Контроль над активами сегменту КСЗ було втрачено внаслiдок полiтичних
подiй зазначених в Примiтцi 26. Група визнала знецiнення активiв, що вiдображено в Примiтках
8,9,11,13.
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.
Мiжсегментна виручка виключається при консолiдацiї.
Рiк, що закiнчився 31.12.2020
УТЛ УТОК КСЗ УПК Разом по сегментам
Продажi зовнiшнiм клiєнтам
224 381
102 145
326 526
Фiнансовий результат сегмента
64 816 (523) (1 568) (26 797)
35 928
Операцiйнi активи 332 728
15 166 234
50 060 398 188
Операцiйнi зобов'язання
536 396
182
10 301 546 879
Необоротнi активи 1 505 803
20
210
207 667
1 713 700
Рiк, що закiнчився 31.12.2019
УТЛ УТОК КСЗ УПК Разом по сегментам
Продажi зовнiшнiм клiєнтам
319 296
5
180 161
499 462
Фiнансовий результат сегмента
116 311
(2 389) (76) 68 574 182 420
Операцiйнi активи 215 936
13 215 1 214 28 968 259 333
Операцiйнi зобов'язання
463 663
115
12
19 757 483 547
Необоротнi активи 1 560 631
546
210
243 828
1 805 215
Iнформацiя за географiчним розташуванням
Чистий дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
2020р 2019р
Україна
326 526
499 462
Разом дохiд у консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати 326 526
Експортних операцiй у 2020 та 2019 роцi група не проводила.

499 462

5. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2020р 2019р
Транспортне - експедиторське обслуговування 151 926
246 597
Дохiд вiд операцiйної оренди
101 834
180 161
Фiнансовий лiзинг 71 640 72 399
Iншi види
1 126 305
Разом виручка у консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати
326 526

499 462

6. Iншi доходи/витрати
6.1 Адмiнiстративнi витрати
2020р 2019р
Витрати на персонал 11 201 10 269
Iншi послуги стороннiх органiзацiй
1 966 1 214
Операцiйна оренда 1 104 1 888
Амортизацiя основних засобiв
346
281
МШП, ТМЦ 97
181
Паливо
132
176
Витрати на вiдрядження
32
53
Послуги зв'язку
131
118
Страхування 133
137
Ремонти i технiчне обслуговування
217
220
Послуги банка
65
59
Iншi адмiнiстративнi витрати
36
131
Податки та збори
6
0
Разом адмiнiстративнi витрати:
15 466 14 727
6.2 Iншi операцiйнi доходи
2020р 2019р
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу/сублiзингу 58 317 73
442
Прибуток вiд операцiйної курсової рiзницi
1 246 Отриманi штрафи, пенi, неустойки 593
1 905
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 569
99
Прибуток вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв
362
Змiна резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки по операцiйнiй дебiторської заборгованостi 302
694
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
362
Отримане страхове вiдшкодування 144
330
Разом iншi операцiйнi доходи:
61 533 76 832
6.3 Iншi операцiйнi витрати
2020р 2019р
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу 84 195 40 555
Втрати вiд знецiнення запасiв
13 179 Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки по операцiйнiй дебiторської заборгованостi 1 193 Витрати вiд списання / демонтажу необоротних активiв 1 032 118
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
488
549
Списання безнадiйних боргiв
167
-

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 145
28
Збиток вiд операцiйної курсової рiзницi Разом iншi операцiйнi витрати:
100 399

1 212
42 462

6.4 Iншi фiнансовi доходи
2020р 2019р
Процентнi доходи за банкiвськими депозитами 4 230 9 320
Процентнi доходи за залишки грошових коштiв на рахунках у банках 747
Дохiд вiд дисконтування дебiторської заборгованостi 536
665
Разом фiнансовi доходи:
5 513 11 539

1 554

6.5 Iншi доходи
2020р 2019р
Дооцiнка дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй 110 991
Змiна резерву знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
96 801
Дооцiнка необоротних активiв
40
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
1
Разом iншi доходи: 110 991
96 842

-

6.6 Iншi витрати
2020р 2019р
Нарахування резерву знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
110 991
Уцiнка необоротних активiв
8 848 3 353
Знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
96 808
Вартiсть реалiзованих iнвестицiй 1
Разом iншi витрати: 119 839
100 162
7. Податок на прибуток
Податковим Кодексом України встановлено податкову ставку з податку на прибуток в розмiрi
18%.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня
2020р. i 31 грудня 2019 р.:
Консолiдований звiт про фiнансовi результати 2020р 2019р
Поточний податок на прибуток: 41 134 51 689
Вiдстрочений податок на прибуток:
(8 009) 114 383
Витрати/(доходи) з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати
125 166 072
Вiдстрочений податок на прибуток - сукупний дохiд
5 021 33 679

33

Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на
ставку податку на прибуток, що дiє в Українi, за звiтнi роки, що завершилися 31 грудня 2020 i 31
грудня 2019 р.:
2020р 2019р
Прибуток до оподаткування
69 053 348 492
Податок на прибуток за ставкою податку на прибуток, яка встановлена законодавством України
у розмiрi 18% (2019 р.: 18%)
12 430 62 729
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються
до оподатковуваної суми:
Доходи/Витрати, якi не зменшують податкову базу по податку на прибуток 717
(34)
Припинення визнання ранiше визнаних ВПА/змiна невизнаних ВПА 19 978 103 377
Витрати/(дохiд) по податку на прибуток за ефективною ставкою у розмiрi 18% (2019р. 18%)
33 125 166 072
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до таких статей:
Консолiдований звiт про фiнансовий стан Консолiдований звiт про фiнансовi результати
Консолiдований звiт про сукупний дохiд
станом на 31.12.2020 станом на 31.12.2019 2020р 2019р 2020р 2019р
Резерв сумнiвних боргiв
743
1 290 547
120 142
Iншi забезпечення (резерви)
90
111
21
(35) Аванси отриманi
4
23
19
19
Дисконтування заборгованостi
344
441
97
119
Основнi засоби
(50 600)
(54 271)
(8 693) (6 293) 5 021 33 679
Податковий збиток 431
Витрати / (доходи) по вiдкладеному податку на прибуток
Х
Х
(8 009) 114
383
5 021 33 679
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання)
(49 419)
(52 406)
х
х
х
х
Вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан в якостi:
х
х
х
Вiдкладених податкових активiв 520
х
х
х
х
Вiдкладених податкових зобов'язань
(49 419)
(52 926)
х
х
х
х
Звiрка вiдкладених податкових зобов'язань, нетто
2020р 2019р
Сальдо на 1 сiчня (52 406)
95 655
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,
визнанi у складi прибутку або збитку
8 009 (114 383)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,
Визнанi у складi iншого сукупного доходу
(5 021)
(33 679)
Сальдо на 31 грудня (49 419)

(52 406)

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 2020 р., так i за 2019 р., не має податкових
наслiдкiв в частинi податку на прибуток.
Група припинила визнання вiдстроченого податкового активу у сумi 102 593 тис. грн. станом на
31.12.2019р
пов'язанi
з
повнiстю
знецiненою
дебiторською
заборгованiстю
сублiзингоодержувача (Донецька залiзниця), на можливiсть стягнення боргу з якого встановлено
законодавчий мораторiй, дата закiнчення якого чiтко не зазначена та залежить вiд сукупностi
майбутнiх подiй.
Згiдно вимог МСФЗ 12 вiдстрочений податковий актив повинен визнаватися по вiдношенню до
всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним отримання
оподатковуваного прибутку, проти якого буде використана тимчасова рiзниця, що пiдлягає
вирахуванню. МСФЗ 12 не визначає значення слова "ймовiрнiсть" в цьому контекстi. Проте
загальноприйнятою є точка зору, згiдно з якою цей термiн слiд розумiти в значеннi " з
ймовiрнiстю бiльше 50%". Оскiльки Група на даний час не контролює час та факт настання
подiї, яка призведе до використання даної податкової рiзницi, то вiдповiдно вiдсутнi достатнi
вхiднi данi для податкового планування оподатковуваного прибутку. Група фактично не може
виконати основну умову для визнання даного вiдстроченого податкового активу.
Група зазнала податковий збиток в сумi 492 тис. грн. у 2020 роцi (з урахуванням проведених
коригувань у 2019 роцi оподаткований прибуток склав 6 008 тис. грн.), якi виникли у КСЗ. Цi
збитки можуть бути зарахованi проти майбутнього оподатковуваного прибутку КСЗ протягом
необмеженого перiоду часу. По вiдношенню цих збиткiв не були визнанi вiдстроченi податковi
активи, оскiлки вони не можуть бути зарахованi проти оподатковуваного прибутку iнших
компанiй Групи, а дiяльнiсть КСЗ вже деякий час є збитковою, а iншi можливостi податкового
планування вiдсутнi.
Група припинила визнання вiдстроченого податкового активу, станом на 31.12.2019р,
пов'язаного з податковим збитком в сумi 6 598 тис. грн. за 2018 та 2019 роки, якi виникли у
УТОК. Цi збитки можуть бути зарахованi проти майбутнього оподатковуваного прибутку УТОК
протягом необмеженого перiоду часу. По вiдношенню цих збиткiв Група припинила визнання
вiдстроченого податкового активу, оскiлки вони не можуть бути зарахованi проти
оподатковуваного прибутку iнших компанiй Групи, а дiяльнiсть УТОК вже деякий час є
збитковою, а iншi можливостi податкового планування вiдсутнi.
Невизнанi суми вiдкладених податкових активiв станом на 31 грудня 2020р та на 31 грудня
2019р наведено нижче:
2020р 2019р
сума ВПА сума ВПА
Дебiторська заборгованiсть сублiзингоодержувача
680 954
122 572
102 593
Дебiторська заборгованiсть - торгова
2 888 520
21 941 3 949
Фiнансовi iнвестицiї 72 000 12 960 72 000 12 960
Податковi збитки 34 766 6 257 47 832 8 610
Основнi засоби (територiя Крим) 192 810
34 706 192 810
34 706
Разом: х
177 015
х
162 818

569

963

Як би Група могла визнати всi невизнанi вiдстроченi податковi активи, прибуток 2020 року
збiльшився б на 177 015 тис. грн., прибуток 2019 року збiльшився б на 162 818 тис. грн.

8. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Земля та будiвлi
Робочi машини й устаткування
засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом
Переоцiнена вартiсть
На 1 сiчня 2019р.
200 147
387 663
1 491 064
Надходження Вибуття
Переоцiнка -

256
383 084
(76) (26 994)
274 402
274 402

2
(5)

(21)

Транспортнi засоби Iншi основнi
48 718 42 956 2 170 547

383 342
(27 096)

На 31 грудня 2019р. 200 147
387 843
2 121 556
48 715 42 935 2 801 195
Надходження 2
2
Вибуття
(14) (32 053)
(32 067)
Переоцiнка 19 390 19 390
Рекласифiкацiя в непоточнi активи утримуваних для продажу (28
(28 188)
На 31 грудня 2020р. 200 147
387 829
2 108 893
20 529 42 935 2 760 332
Амортизацiя та знецiнення
На 1 сiчня 2019р.
(200 147)
960)

(387 409)

(838 963)

(20 508)

(42 935)

188)

(1 489

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк
(116) (89 558)
(9)
(89 683)
Вибуття
72
22 040 5
22 117
Результат переоцiнки
(90 610)
(90 610)
На 31 грудня 2019р. (200 147)
(387 453)
(997 091)
(20 512)
(42 935)
(1 648
137)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк
(111) (95 800)
(10)
Вибуття
14
27 632 27 646
Результат переоцiнки
(1 820) (1 820)
На 31 грудня 2020р. (200 147)
(387 550)
(1 067 079) (20 522)
232)
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2020р. На 31 грудня 2019р. -

279
390

1 041 814
1 124 465

7
0
28 203 0

-

(95 921)

(42 935)

(1 718

1 042 100
1 153 058

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 2020 р. вагони-зерновози, переоцiнена вартiсть яких складає 42
698 тис. грн., знаходяться на сходi України, в зонi проведення антитерористичної операцiї, та є
активами з обмеженим використанням (Примiтка 26). Група визнала знецiнення даних вагонiв у
2017 роцi в повному обсязi.
Станом на 31 грудня 2020 р. у складi Основних засобiв вiдображенi вантажнi напiввагони, якi
знаходяться в зонi проведення антитерористичної операцiї та є активами з обмеженим
використанням (Примiтка 26). Переоцiнена вартiсть за вирахуванням зносу цих активiв

становить 54 205 тис. грн. Група визнала знецiнення даних вагонiв у 2017 роцi в повному обсязi.
Станом на 31 грудня 2020 р. у складi Основних засобiв вiдображенi основнi засоби дочiрнього
пiдприємства, якi знаходяться на територiї Автономної республiки Крим та є активами з
обмеженим використанням (Примiтка 26). Переоцiнена вартiсть за вирахуванням зносу цих
активiв становить 146 210 тис. грн. Група визнала знецiнення даних основних засобiв у 2017
роцi в повному обсязi.
Необоротнi активи, утримуваннi для продажу
Група класифiкувала основнi засоби в необоротнi активи, як утримуванi для продажу за
справедливою вартiстю, без урахування витрат на продаж. За умовами продажу передача активiв
буде здiйснюватися за мiсцезнаходженням та у своєму поточному станi. Керiвництво має план з
продажу та здiйснює активнi заходи щодо пошуку додаткових покупцiв i має твердий намiр
здiйснити продаж протягом одного року з дати класифiкацiї. Група скористалась послугами
фiрми ТОВ "УСК-КОНСАЛТИНГ", акредитованого незалежного оцiнювача, для визначення
справедливої вартостi активу, за результатами в облiку вiдображено витрати вiд знецiнення до
вартостi реалiзацiї 13 179 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв
Група використовує модель переоцiнки у вiдношеннi основних засобiв. Група скористалась
послугами фiрми ТОВ "УСК-КОНСАЛТИНГ", акредитованого незалежного оцiнювача, для
визначення справедливої вартостi основних засобiв Компанiї, 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. Переоцiнка
проводиться щорiчно починаючи з 2013 року. Дата останньої переоцiнки - 30 листопада 2020р.
Загальна сума нарахованої амортизацiї за роки що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв,
розподiляється наступним чином:
2019р 2019р
Собiвартiсть 95 591 89 412
Адмiнiстративнi витрати 330
Разом: 95 921 89 683

271

9. Нематерiальнi активи
Програмне забезпечення i лiцензiї на програми Разом
Первiсна вартiсть
На 1 сiчня 2019 р. 1340 1340
Надходження 48
48
На 31 грудня 2019 р. 1388 1388
Надходження На 31 грудня 2020 р. 1388 1388
Амортизацiя та знецiнення
На 1 сiчня 2019 р. (869) (869)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (38)

(38)

Вибуття
Вiдновлення знецiнення
203
203
На 31 грудня 2019 р. (908) (908)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (40)
На 31 грудня 2020 р. (948) (948)
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2020 р. 440
На 31 грудня 2019 р. 480

(40)

440
480

Станом на 31 грудня 2020 р. у складi Нематерiальних активiв вiдображенi активи дочiрнього
пiдприємства, якi знаходяться на територiї Автономної республiки Крим та є активами з
обмеженим використанням (Примiтка 26). Первiсна вартiсть з урахуванням зносу цих активiв
становить 154 тис. грн. Група визнала знецiнення даних нематерiальних активiв у 2017 роцi в
повному обсязi.
10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи
Склад довгострокової дебiторської заборгованостi
2020 р 2019р
Довгострокова заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу
601 353
Заборгованiсть одного контрагента за реалiзований лiтак з вiдстрочкою платежу
362
Гарантiйний платiж за договором оренди
145
145
Разом: 669 396
651 141

583 634
67 898 67

Станом на 31 грудня 2020р довгострокова дебiторська заборгованiсть з первiсною балансовою
вартiстю 7 тис. грн. (2019 р.: 7 тис. грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в сумi 7 тис. грн.(2019 р.: 7 тис. грн.).
В складi iнших необоротних активiв вiдображено передплачену в кiнцi 2020 року суму 1 748
тис. грн. (без ПДВ) за договором поставки крану, який будуть переданий у фiнансовий лiзинг
протягом 2021 року. Станом на 31.12.2019 рiк в складi iнших необоротних активiв вiдображено
передплачену в кiнцi 2019 року суму 49 882 тис. грн. (без ПДВ) за договором поставки
вагонiв-платформ, якi були переданi у фiнансовий лiзинг у 2020 роцi.

11. Дебiторська забгованiсть за товари, роботи, послуги
Аналiз за термiнами торгової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2020р та на 31
грудня 2019р наведено нижче:
Разом на 31.12.2020р
не прострочена i не знецiнена
прострочена але не знецiнена
< 30 днiв
31 - 90 днiв 91 - 180 днiв > 180 днiв
69 284 35 970 13 124 20 190 Разом на 31.12.2019р
< 30 днiв
84 917 68 033 16 179 462

не прострочена i не знецiнена
прострочена але не знецiнена
31 - 90 днiв 91 - 180 днiв < 30 днiв
243
-

На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються та вона як правило

погашається протягом 30-90 днiв.
Станом на 31 грудня 2020р торгова дебiторська заборгованiсть з первiсною балансовою
вартiстю 4 061 тис. грн. (2019 р.: 140 387 тис. грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв
на знецiнення в сумi 4 061 тис. грн.(2019 р.: 123 503 тис. грн.).
Змiни у оцiночному резервi пiд очiкуванi кредитнi збитки наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
123 503
129 177
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
(119 442)
(5 674)
На 31 грудня 4 061 123 503
12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
Склад дебiторської заборгованостi 2020р 2019р
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi процентiв, комiсiї та iнших витрат
91
Процентнi доходи за залишки грошових коштiв на рахунках у банках 251
76
Разом дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв : 1 079 167

828

Станом на 31 грудня 2020р дебiторська заборгованiсть за лiзинговими платежами номiнальною
вартiстю 132 500 тис. грн.. (2019 р.: 111 060 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений
резерв очiкуваних кредитних збиткiв в сумi 132 439 тис. грн. (2019р.: 110 969 тис. грн.).
Дебiторська заборгованiсть сублiзингоодержувача (Донецька залiзниця).
Змiни в резервi очiкуваних кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
110 969
129 849
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 132 439
110 969

21 470 (18 880)

13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Склад дебiторської заборгованостi 2020р 2019р
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу з
термiном погашення на протязi наступних 12 мiсяцiв 107 178
85 005
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу
(строк сплати якої минув) 268
251
Розрахунки за претензiями 603
1 314
Розрахунки з iншими дебiторами 191
Разом iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 108 049
86 761
Станом на 31 грудня 2020р iнша поточна дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 556
412 тис. грн. (2019 р.: 485 852 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений резерв очiкуваних
кредитних збиткiв в сумi 556 144 тис. грн. (2019р.: 485 601 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть
сублiзингоодержувача (Донецька залiзниця).
Якщо професiйне судження керiвництва компанiї буде вiдрiзнятися вiд фактичних платежiв в
майбутньому, Компанiя не виключає можливостi визнання додаткового резерву очiкуваних
кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi по договорам фiнансового лiзингу у фiнансовiй
звiтностi або його сторнування буде вiднесено на прибуток.

Змiни в резервi очiкуваних кредитних збиткiв iншої поточної дебiторської заборгованостi
наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
485 601
565 665
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 556 144
485 601

70 543 (80 064)

14. Грошi та їх еквiваленти
2020р 2019р
Каса i кошти в банках
20 167 9 198
Короткостроковi депозити (до 3 мiсяцiв) 184 873
Разом:
205 040
15 198

6 000

Короткостроковi депозити (до 3 мiсяцiв) складаються з депозитних рахункiв до запитання
вiдкритих в АТ ПУМБ з рейтингом за шкалою Moody's ААА та вiдкритих в АТ Укрексiмбанк з
рейтингом за шкалою Moody's В3. Депозитнi ставки згiдно договору складає 4,5% (АТ ПУМБ )
та 5,5% (АТ Укрексiмбанк) вiдповiдно станом на 31.12.2020р. та 13% (АТ Укрексiмбанк) станом
на 31.12.2019р.
Станом на 31 грудня 2020р обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
15. Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 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 2020 та 2019 рокiв балансова вартiсть акцiонерного капiталу Групи
становила 1 321 601 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв структура володiння акцiонерним капiталом
материнської компанiї Групи представлена наступним чином:
2020 рiк
2019 рiк
Кiлькiсть акцiй
% власностi Кiлькiсть акцiй
% власностi
ПАТ "Укрзалiзниця" 6 299 956
47,6691
6 299 956
47,6691
ТОВ "Лемтранс"
6 602 509
49,9584
6 602 509
49,9584
Iншi юридичнi особи (2 % та менше, окремо)
313 491
2,3721 313 491
2,3721
Фiзичнi особи (0,0001 % та менше, окремо)
54
0,00041
54
0,00041
Разом: 13 216 010
100
13 216 010
100
Змiни у власному капiталi за 2019 рiк.
Стаття Код рядка
Належить власникам материнської компанiїї
Неконтрольована
Разом
Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках Резервний
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9

частка
капiтал

Скоригований залишок на початок року 4095 1321601
171518
27291 (250365)
1270045
424
1270469
Чистий прибуток (збиток) за звiтний прибуток 4100 182394
182394
26
182420
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 153425
153425
153425
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 (78240)
(78240)
(78240)
Вiдрахування до резервного капiталу
4210 7824 (7824) Iншi змiни в капiталi 4290 (27265)
27265 Разом змiн у капiталi
4235 126 160
7824 123595
257579
26
257605
Залишок на кiнець року
4300 1321601
297678
35115 (126770)
1527624
450
1528074
Iншi змiни в капiталi складаються з амортизацiї резерву переоцiнки, переносяться на
нерозподiлений прибуток одночасно з нарахуванням амортизацiї на об'єкт основних засобiв.
Амортизацiя резерву переоцiнки за 2020 рiк склала 64 578 тис. грн. (2019р.: 27 265 тис. грн.).
16. Виплаченi i запропонованi дивiденди
2020р 2019р
Оголошенi та виплаченi протягом року дивiденди

54 718 78 240

Запропонованi дивiденди по простим акцiям належать затвердженню на рiчних загальних зборах
акцiонерiв та не вiдображенi як зобов'язання станом на 31 грудня.
17. Неконтрольнi частки володiння
Рух по статях Неконтрольована частка володiння та чистих активiв, що належить
неконтрольним часткам володiння був наступним:
На 1 сiчня 2019 року 424
Частка в чистому прибутку (збутку) за рiк
На 31 грудня 2019 року
450
Частка в чистому прибутку (збутку) за рiк
На 31 грудня 2020 року
448

26
(2)

18. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Довгостроковi зобов'язання Процентна ставка Термiн погашення 2020р 2019р
Зобов'язання з фiнансової оренди (гривня з умовою застосування до лiзингового платежу курсу
встановленого НБУ для долара США на дату оплати) 13
2018-02мiс.2019рр. 518
824
434 629
Сума прострочених зобов'язань з фiнансової оренди станом на 31.12.2020 року становила 518
824 тис. грн. (2019р.: 434 629 тис. грн.). Погашення заборгованостi перед лiзингодавцем напряму
залежить вiд сплати коштiв сублiзингоодержувачем. Прострочена заборгованiсть
сублiзингоодержувача станом на 31.12.2020 року становила 683 594 тис. грн. (2019р.: 572

956тис. грн.).
Група зверталась до суду з позовною заявою про стягнення суми заборгованостi з
сублiзингодержувача. Проте у вiдповiдностi з ухвалою суду зупинено провадження до
закiнчення реорганiзацiї ПАТ "Укрзалiзниця". Разом с тим Законами України № 1787-VIII вiд
20.12.2016 року та № 2604-VIII вiд 18.10.2018 року шляхом внесення змiн до деяких законiв, а
саме до Закону України "Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства
залiзничного транспорту загального користування" та Закону України "Про виконавче
провадження" встановлено мораторiй на звернення стягнення на активи пiдприємств
залiзничного транспорту, майно яких розташоване на територiї проведення антитерористичної
операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i
стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй
органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Мораторiй встановлено
до проведення вiдповiдно до законодавства iнвентаризацiї i оцiнки майна пiдприємств
залiзничного транспорту, що розмiщене на територiї проведення антитерористичної операцiї,
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування
збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй органи
державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Керiвництво Групи постiйно знаходиться в дiалозi з керiвництвом лiзингодавця, що давало
змогу до цього часу уникати прямих судових справ щодо погашення заборгованостi за
договорами лiзингу. Але є вiрогiднiсть настання несприятливих умов при зверненнi
лiзингодавця з позовом в значному розмiрi по заборгованостi зi сплати лiзингових платежiв по
технiцi, яка передавалася в сублiзинг на ДП "Донецька залiзниця". При цьому у Групи вже
наявний алгоритм захисту в судi на пiдставi нормативно-правових актiв, що видавалися
протягом дiї АТО та практики напрацьованої УЗ.
19. Справедлива вартiсть
Фiнансовi iнструменти Групи представленi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю,
тому їх балансова та справедлива вартостi не вiдрiзняються одна вiд одної. Для визначення
справедливої вартостi використовувались методи та припущення описанi у Примiтцi 3.
20. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Структура кредиторської заборгованостi:
2020р 2019р
За придбанi необоротнi активи
8 967 24 412
Товари, роботи, послуги
9 821 5 478
Разом: 18 788 29 890
21. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони
вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або
здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.
Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, основний управлiнський персонал i його близьких
родичiв, а також компанiї, якi знаходяться пiд контролем або значним впливом з боку учасникiв.
Iнформацiя про акцiонерiв розкрита у примiтцi 15. Iнформацiя про дочiрнi компанiї розкрита в
примiтцi 1.
Компанiї зi значним впливом на Групу

ПАТ "Укрзалiзниця" 47,6691 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2019 р.: 47,6691 %).
Компанiя ТОВ "Лемтранс" володiє 49,9584 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2019 р.:
49,9584 %).
Група отримує послуги вiд фiлiй Української залiзницi, якi заснованi на державнiй власностi,
входять до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Вiдповiдно до п. 14 ПКУ
державнi пiдприємства, якi належать до сфери управлiння рiзних мiнiстерств є пов'язаними
особами.
?
Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiї та залишки з
пов'язаними сторонами за вiдповiдний звiтний рiк :
Продаж пов'язаним сторонам
Покупки у пов'язаних сторiн
Iншi
доходи
(витрати)
Заборгованiсть пов'язаних сторiн Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
Акцiонер зi значним впливом на Групу: ТОВ "Лемтранс"
2020 рiк
363 422
88 867 46 625 678 184
9 360
2019 рiк
547 146
176 606
(39 017)
726 324
14 259
Акцiонер зi значним впливом на Групу: ПАТ "Укрзалiзниця"
2020 рiк
94 320 365
3 938 2019 рiк
2 046 148 411
(1 903) 5 713 Акцiонер - iншi юридичнi особи
2020 рiк
364
271
30
515
2019 рiк
276
263
(277) 1 600 Компанiї пiд спiльним контролем бенефiцiара
2020 рiк
83 023 2 424 11 592 89 877 2019 рiк
3 349 2 507 Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю з видами операцiй, якi здiйснювались з
пов'язаними особами за вiдповiднi звiтнi роки:
2020р 2019р
Продаж пов'язаним сторонам
616 412
416 688
Надання у строкове платне користування (Оренда ) 122 459
216 194
Передача у фiнансовий лiзинг
74 142 Надання послуг фiнансового лiзингу
71 629 70 858
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу/сублiзингу
(136 129)
Продаж металобрухту
1 312 3 349
Продаж товарiв
451
5
Надання послуг транспортно-експедицiйних послуг
176 816
260 508
Отримано штрафiв 491
1 903
Покупки у пов'язаних сторiн
183 638
327 788
Придбання товарiв 671
Отримання послуг 183 638
327 117
Вiдсотки за депозитними/кредитними операцiями
Вiдсотки отриманi 2 244 2 643
Умови угод з пов'язаними сторонами

169

112

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. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом фактично забезпечена
активами в лiзингу, оскiльки право на актив повертається до Групи у разi дефолту контрагента.
Жодного поручительства не було надано або отримано щодо кредиторської або дебiторської
заборгованостi пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., Група зафiксувала
знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн. Станом на 31 грудня 2020р
дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 683 954 тис. грн. (2019 р.: 572 963 тис. грн.)
була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на знецiнення в сумi 683 954 тис. грн.(2019 р.: 572
963 тис. грн.).
Змiни в резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
572 963
669 764
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 683 954
572 963

110 991

(96 801)

Така оцiнка проводиться кожний звiтний рiк за допомогою перевiрки фiнансового становища
пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здiйснює свою дiяльнiсть.
Угоди зi старшим керiвним персоналом
Винагорода старшому керiвному персоналу Групи
2020р 2019р
Короткострокова винагорода
Разом: 4 338 4 245

4 338 4 245

22. Договiрнi зобов'язання по майбутнiх операцiях та умовнi факти господарювання
Фiнансова оренда: Група виступає в якостi орендодавця
Компанiя уклала ряд угод про фiнансову оренду вiдносно рухомого майна та колiсних
транспортних засобiв. Данi угоди мiстять положення про продовження, але без права купiвлi
активу i без застереження про ковзаючу цiну. Рiшення про продовження оренди приймається
компанiєю, якiй належить об'єкт оренди. Мiнiмальнi оренднi платежi майбутнiх перiодiв за
договорами фiнансової оренди та купiвлi в розстрочку, а також дисконтована вартiсть чистих
мiнiмальних орендних платежiв, наведенi в таблицi наведенi в таблицi (за вирахуванням
простроченої заборгованостi з фiнансової оренди, яка станом на 31.12.2020 року становила 688
401 тис. грн. (2019р.: 577 271 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в сумi 688 078 тис. грн. (2019р.: 576 929 тис. грн.).:
2020р 2019р
Мiнiмальнi платежi Дисконтована вартiсть платежiв
(Примiтки 10, 12, 13)
Мiнiмальнi платежi Дисконтована вартiсть платежiв
(Примiтки 10, 12, 13)
На протязi одного року
173 307
107 265
148 207
85 005
Понад одного року, але не бiльше п'яти рокiв
632 255
449 806
584 040
138

399

Бiльше п'яти рокiв 166 471
152 226
207 805
184 496
Разом мiнiмальнi оренднi платежi 972 033
709 297
940 052
За вирахуванням нарахованих фiнансових доходiв
(262 736)
х
Дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв 709 297
х

668 639
(271 413)
668 639

х
х

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 2020 та 2019 роки як незначну для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi.
Основнi податковi декларацiї Компанiї за перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року, були
розглянутi податковими органами у 2019 роцi. За наслiдками перевiрки було донараховано
податок на прибуток в розмiрi 578 тис. грн. та штраф в розмiрi 144 тис. грн. Компанiя вважає,
що висновки перевiрки не вiдповiдають вимогам чинного законодавства та оскаржує рiшення
ДФС у судовому порядку.
Юридичнi питання.
У ходi звичайної дiяльностi Група виступає стороною судових процесiв i спорiв, що
стосуються поточної господарської дiяльностi. У бiльшостi випадкiв судовi спори є незначними.
В основному ризики отримання позовiв у значних розмiрах вiдсутнi.
23. Цiлi та полiтика управлiння ризиками
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.
Група схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за
фiнансовим iнструментом будуть коливатися внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
включає в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик i iншi цiновi ризики,
наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари. Фiнансовi
iнструменти, яким властивий ринковий ризик, включають в себе кредити i позики, депозити,
фiнансовi активи, наявнi для продажу, та похiднi фiнансовi iнструменти.
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.
Офiцiйнi курси валют, в яких деномiнованi бiльша частина фiнансових активiв та зобов'язань
Групи, до гривнi, згiдно з даними Нацiонального Банку України, на вказанi дати були
наступними:
1 Долар США
1 Рос. Рубль
Станом на 31 грудня 2020 р.
28,2746
Станом на 31 грудня 2019 р.
23,6862
Станом на 31 грудня 2018 р.
27,688264

0,37823
0,3816
0,39827

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Групи в iноземнiй валютi на звiтну дату
представлена таким чином:
Долар США *
Рос. Рубль
2020р 2020р
Фiнансовi активи
Грошовi кошти
7 697 Монетарна дебiторська заборгованiсть 703 558
Всього фiнансових активiв 711 255
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за фiнансовим лiзингом
518 824
Торговельна кредиторська заборгованiсть Всього фiнансових зобов'язань
518 824
Загальна чиста позицiя
192 431
*Включає також гривневi договори з вбудованим фiнансовим iнструментом з прив'язкою до змiн
курсу долара США
Долар США *
2019р 2019р

Рос. Рубль

Фiнансовi активи
Грошовi кошти
6 424 Монетарна дебiторська заборгованiсть 667 235
Всього фiнансових активiв 673 659
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за фiнансовим лiзингом
434 629
Торговельна кредиторська заборгованiсть Всього фiнансових зобов'язань
434 629
Загальна чиста позицiя
239 030
*Включає також гривневi договори з вбудованим фiнансовим iнструментом з прив'язкою до змiн
курсу долара США
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.
Чутливiсть прибутку до оподаткування Групи до змiни курсу долару США
У наступних таблицях представлений аналiз чутливостi до обгрунтовано можливих змiн в
обмiнних курсах долара США i рублях за умови незмiнностi всiх iнших параметрiв. Вплив на
прибуток Групи до оподаткування обумовлено змiнами у справедливiй вартостi монетарних
активiв i зобов'язань, включаючи валютнi похiднi iнструменти, якi не визначенi на розсуд Групи
як iнструменти хеджування, а також вбудованi похiднi iнструменти. Схильнiсть Групи ризикiв
змiни курсiв iнших валют є несуттєвою.
Змiни обмiнного курсу долара США
2020 рiк
+5%
- 5% 9 622
(9 622)
2019 рiк
+5%
- 15% 11 952
(35 855)
Змiни обмiнного курсу рубля
2020 рiк
+2%
-2% (-)
2019 рiк
+2%
-2% (-)
-

Вплив на прибуток до оподаткування

Вплив на прибуток до оподаткування

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.
Iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi по фiнансовим зобов'язанням
Станом на 31.12.2020р
За вимогою менше 3 мiсяцiв
3 - 12 мiсяцiв 1 рiк - 5 рокiв
бiльше 5 рокiв
Разом
Зобов'язання по орендi
518 824
518 824
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
8 992 9 796 18 788
527 816
9 796 537 612
Станом на 31.12.2019р
За вимогою менше 3 мiсяцiв
3 - 12 мiсяцiв 1 рiк - 5 рокiв
бiльше 5 рокiв
Разом
Зобов'язання по орендi
434 629
434 629
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
8 992 20 898 29 890
443 621
20 898 464 519
24. Управлiння капiталом
Для цiлей управлiння капiталом капiтал включає в себе зареєстрований капiтал, капiтал у
дооцiнках та всi резерви. Основною метою Групи щодо управлiння капiталом є максимiзацiя
акцiонерної вартостi.
Група управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов i вимог
договiрних умов. З метою збереження або змiни структури капiталу Група може регулювати
виплати дивiдендiв, проводити повернення капiталу акцiонерам або випускати новi акцiї. Група
здiйснює контроль над капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який
розраховується як вiдношення чистої заборгованостi до суми капiталу i чистої заборгованостi.
Полiтика Групи передбачає пiдтримку значення даного коефiцiєнта в межах 20-40%. У чисту
заборгованiсть включаються процентнi кредити та позики, торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв, виключаючи суми, що
вiдносяться до припиненої дiяльностi.
2020р 2019р
Процентнi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (Примiтки 18)
518 824
434 629
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтки 20) 18 965 30 458
За вирахуванням грошових коштiв i короткострокових депозитiв (Примiтки 14)
(205
040)
(15 198)
Чиста заборгованiсть
332 749
449 889
Власний капiтал, що припадає на акцiонерiв материнської компанiї 1 530 225
1 527 624
Капiтал i чиста заборгованiсть
1 862 974
1 977 513
Коефiцiєнт фiнансового важеля 18% 23%
Для досягнення даної мети управлiння капiталом, серед iншого, має забезпечуватись виконання

всiх договiрних умов за процентними кредитами та позиками, якi визначають вимоги по
вiдношенню до структури капiталу.
Цiлi, полiтика i процедури управлiння капiталом протягом перiодiв, що закiнчився 31 грудня
2020 i 2019 рр., не змiнювалися.
25. Подiї пiсля дати балансу.
В перiод з 01.01.2021р. i до дати затвердження фiнансової звiтностi - 25.02.2021р. не вiдбувались
будь якi подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi, або додаткового розкриття
iнформацiї.
26. 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.
Обмеження дiяльностi, введенi в Українi у зв'язку з пандемiєю COVID-19, не мають прямого
суттєвого впливу на дiяльнiсть Компанiї. Ситуацiя у Свiтi та в Українi, маючи всi ознаки
економiчної кризи, матиме деякий вплив на дiяльнiсть Компанiї в частинi певного зменшення
доходiв, але Компанiя має достатнiй грошовий потiк для виконання своїх зобов'язань. Компанiя
не планує звернення за фiнансовою пiдтримкою до акцiонерiв та/або державних програм,
призначених для пiдтримки бiзнесу.
Для мiнiмiзацiї ризикiв для працiвникiв в перiод глобальної пандемiї COVID-19 Компанiя
масово перевела своїх працiвникiв на вiддалену роботу з дому до майбутнього повiдомлення, за
виключенням осiб, якi необхiднi для пiдтримання важливих сфер офiсних систем, починаючи з
18 березня 2020 року. Спецiалiсти з iнформацiйних технологiй компанiї провели тестування
можливостей програмного забезпечення i систем компанiї для забезпечення плавного переходу
до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. Здоров'я i безпека
спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Компанiя продовжує слiдкувати за
рiвнем загроз COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для здоров'я своїх спiвробiтникiв,
використовуючи всi iснуючi системи монiторингу. Застосованi заходи не вплинули на зниження
виручки i обсягу операцiй компанiї.
Сезонний фактор за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р мав значний вплив на виручку, доходи
та витрати Компанiї. Динамiка обсягу перевезень зернових залiзничним транспортом з квiтня
мiсяця демонструє прискорене падiння. Обсяги перевезень червня фактично досягли одного з
найнижчих показникiв за два останнi маркетинговi роки. Таке суттєве зниження пов'язане з
кiлькома факторами, а саме:
"
Бiльш активний експорт продукцiї АПК в першiй половинi поточного маркетингового
року (врожай 2019 року);
"
Сезонне зниження активностi на ринку зернових: виробники намагаються притримати
залишки продукцiї вичiкуючи кращої цiни, а трейдери переводять фокус на новий урожай;

"
Зниження врожайностi зернових на поточний маркетинговий рiк у зв'язку з тривалою
посухою;
"
Профiцит парку вагонiв-зерновозiв;
"
Зростання частки автомобiльного транспорту в доставцi зернових вантажiв до портiв, що
вiдмiчається з грудня 2019 року.
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 01133, м. Київ, Євгена Коновальця, 32-Г,
офiс 8.
Законами України № 1787-VIII вiд 20.12.2016 року та № 2604-VIII вiд 18.10.2018 року шляхом
внесення змiн до деяких законiв, а саме до Закону України "Про особливостi утворення
публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування" та
Закону України "Про виконавче провадження" встановлено мораторiй на звернення стягнення
на активи пiдприємств залiзничного транспорту, майно яких розташоване на територiї
проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та
Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої
повноваження. Мораторiй встановлено до проведення вiдповiдно до законодавства
iнвентаризацiї i оцiнки майна пiдприємств залiзничного транспорту, що розмiщене на територiї
проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та
Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої
повноваження.
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 8, 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.
?
27. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня
2020 р. i не застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Група планує
застосовувати їх тодi, коли вони набудуть чинностi. З них на дiяльнiсть Групи потенцiйно
можуть вплинути тi, якi викладенi нижче:
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка , МСФЗ
7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16
Оренда
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що
доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий
показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим
активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
"
змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної
базової ставки;
"
облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому,
що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям
облiку хеджування; i
"
розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2021 року Дострокове застосування дозволено.
МСБО 16 "Основнi засоби"
Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд
реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його цiльового використання.

Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у
прибутку або збитку. Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року.
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати,
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад, розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв,
що використовується при виконаннi договору). Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової
звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно
деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3,
повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi
засади фiнансової звiтностi 2018 року. Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року
Дострокове застосування дозволено.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового:
вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на
12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
"
уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
"
класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi
того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
"
роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право
iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi
умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором
пiзнiше;
"
роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити
шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2023 року Дострокове застосування дозволено.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020):
МСФЗ (IFRS) 1 Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє
дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї
материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її
переходу на МСФЗ.
МСФЗ (IFRS) 9 Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi
визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди -

воно включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи
винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших сторiн.
МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад №
13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого
орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта
оренди.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року Дострокове застосування дозволено.
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Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за 2020 рiк
1. Iнформацiя про Компанiю
Дана фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства
"Лiзингова компанiя "Укртранслiзинг" (надалi УТЛ)
Приватне акцiонерне товариство "Лiзингова Компанiя "Укртранслiзинг" (далi - Компанiя) було
зареєстроване у 1999 роцi за законодавством України. Юридична та фактична адреса Компанiї:
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, офiс 8.
Основна дiяльнiсть Компанiї описана в Примiтцi 4.
Компанiя реалiзує послуги на внутрiшньому ринку України.
Випуск окремої фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020р. був
затверджений Керiвництвом 25 лютого 2021р.
Основним кiнцевим бенефiцiарним власником є Ахметов Рiнат Леонiдович.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi та iншi суттєвi положення облiкової полiтики.
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за справедливою
вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч (грн000), крiм
випадкiв, де вказано iнше.
2.2 Iстотнi положення облiкової полiтики
Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Компанiєю при пiдготовцi

окремої фiнансової звiтностi.
У жовтнi 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової
звiтностi" та МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки", щоб
узгодити визначення суттєвостi в рiзних стандартах i роз'яснити деякi аспекти даного
визначення. Згiдно з новим визначенням "iнформацiя є суттєвою, якщо можна обгрунтовано
очiкувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рiшення основних
користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi можуть бути прийнятi ними на
основi цiєї фiнансової звiтностi". Поправки до визначення суттєвостi не зробили значного
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
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 Компанiя 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 Компанiя 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 Компанiєю 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 компанiї, розподiляється на кожне з
пiдроздiлiв, 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
Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнi.
Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються Компанiєю в 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 по договорах з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами
передається покупцевi i оцiнюється в сумi, що вiдображує вiдшкодування, право на яке

Компанiя очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги.
Виручка вiд продажу товарiв визнається у певний момент часу, коли контроль над активом
передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, в момент пiдписання Акту
приймання-передачi товару. Оплата зазвичай вiдбувається протягом 30-180 днiв з моменту
поставки. Компанiя не надає iнших обiцянок покупцевi, якi можуть представляти собою окремi
обов'язки до виконання (наприклад, бонуси тощо). Пiд час визначення цiни угоди у випадку
продажу товарiв Компанiя приймає до уваги вплив потенцiйного змiнного вiдшкодування,
наявнiсть значного компоненту фiнансування, не грошове вiдшкодування (за умови їх
наявностi).

Значний компонент фiнансування.
Як правило, Компанiя отримує вiд покупцiв короткостроковi авансовi платежi. В результатi
використання спрощення практичного характеру, передбаченого МСФЗ 15, Компанiя не коригує
обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента фiнансування, якщо в
момент укладення договору вона очiкує, що термiн мiж передачею товару покупцевi i оплатою
покупцем такого товару становитиме не бiльше 1 року.
Торгова дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть представляє право Компанiї на вiдшкодування, яке є безумовним
(тобто настання моменту часу, коли таке вiдшкодування стає таким, що пiдлягає сплатi,
обумовлено лише плином часу). Облiкова полiтика по вiдношенню до фiнансових активiв
розглядається у роздiлi Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та наступна оцiнка.
Зобов'язання за договором.
Зобов'язання за договором - це обов'язок передати покупцевi товари або послуги, за якi
Компанiя отримала вiдшкодування вiд покупця. Якщо покупець виплачує вiдшкодування перш
нiж Компанiя передасть товар або послугу покупцевi, визнається зобов'язання за договором.
Зобов'язання за договором визнаються в якостi виручки, коли Компанiя виконує свої
зобов'язання за договором.
Компанiя аналiзує укладенi нею договори, що передбачають одержання виручки, вiдповiдно до
визначених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона в якостi принципала або агента.
Компанiя надає послуги з органiзацiї перевезень та iншi аналогiчнi послуги для клiєнтiв,
використовуючи власнi (орендованi) вантажнi вагони або парк ПАТ "Укрзалiзниця". Компанiя
дiйшла висновку, що за такими договорами вона може виступати як принципал i як агент. Коли
Компанiя виступає в якостi агента, вартiсть транспортних послуг, стягнута транспортними
органiзацiями, вiдшкодовується клiєнтами, i виручка по даному виду дiяльностi включає
винагороду за операторськi перевезення. Коли Компанiя виступає в якостi принципала виручка
по даному виду дiяльностi визнається у всiй сумi, яка належить сплатi кiнцевим споживачем.
Для визнання виручки також повиннi виконуватися такi критерiї:
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг перевезень 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 наявнi 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 iнших фiнансових доходiв в звiтi про фiнансовi
результати.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд оренди основних засобiв, наданих в операцiйну оренду, облiковується лiнiйним
методом протягом термiну оренди i включається до складу виручки в звiтi про фiнансовi
результати.
Процентний дохiд вiд фiнансової оренди розподiляється протягом термiну оренди i визнається в
звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Ефективна вiдсоткова ставка - ставка, що застосовується при точному дисконтуваннi
розрахункових майбутнiх грошових потокiв протягом очiкуваного термiну iснування
фiнансового iнструменту (або, де це доречно, бiльш короткого перiоду) до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку ефективної ставки
Компанiя оцiнює потоки грошових коштiв з урахуванням всiх договiрних умов стосовно
фiнансового iнструменту. Всi доходи та витрати визнаються методом нарахування.
2.3.4 Податки
Поточний податок на прибуток
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 оцiночнi зобов'язання.
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 оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, 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 тимчасової 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.
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 дотриманою 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. Якщо справедлива вартiсть групи активiв,
якi переоцiнюються, iстотно (бiльш нiж на 10%) вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, то
результат переоцiнки вiдображається в облiку. Поняття справедлива вартiсть визначається в
МСФЗ 13.
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 фiнансовi результати, 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
фiнансовi результати, 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. 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:
"
Обладнання вiд 3 рокiв до 8 рокiв
"
Транспортнi засоби вiд 5 рокiв до 22 рокiв
"
Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 5 рокiв до 11 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.
Компанiя як орендар

Фiнансова оренда, за якою до Компанiї 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 фiнансовi результати.
Орендований актив амортизується протягом перiоду корисного використання активу. Однак
якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на
актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв:
розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди .
Компанiя як орендодавець
Договори оренди, за якими у Компанiї 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.
Фiнансовий лiзинг.
Якщо Компанiя виступає орендодавцем в межах оренди, за якою, в основному, всi ризики та
вигоди, пов'язанi з володiнням, передаються орендарю, орендованi активи вiдображаються як
дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом та облiковуються за поточною вартiстю
майбутнiх лiзингових платежiв. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом первiсно
визнається на момент її початку (тобто коли починається строк лiзингу) iз застосуванням ставки
дисконту, яка визначається на початок лiзингових вiдносин (тобто на дату укладання
лiзингового договору чи на дату прийняття сторонами зобов'язань щодо основних умов лiзингу
залежно вiд того, яка з них наступає ранiше).
Рiзниця мiж повною вартiстю такої заборгованостi та її поточною вартiстю являє собою
незароблений фiнансовий дохiд. Цей дохiд визнається протягом строку лiзингу iз
використанням методу чистих iнвестицiй (до оподаткування), який передбачає постiйну
перiодичну ставку процента.
Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою та укладанням лiзингового договору,
включаються до первiсної оцiнки вартостi дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом
та вiдносяться на зменшення доходiв, визнаних протягом строку лiзингу. Фiнансовi доходи вiд
лiзингу облiковуються у складi доходу вiд реалiзацiї у складi прибутку чи збитку за рiк.
Вiдносно дебiторської заборгованостi по орендi застосовується спрощений пiдхiд, передбачений
МСФЗ 9, при якому розраховуються очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Компанiя
використовує матрицю оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення
кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних факторiв, специфiчних для
позичальникiв i загальних економiчних умов.
Матриця оцiночних резервiв:
Не прострочена
Прострочення платежiв
1-30 днiв
Прострочення платежiв
31-90 днiв
Прострочення платежiв

91-180 днiв Прострочення платежiв
181-365 днiв Прострочення платежiв
бiльше 1 року
Вiрогiднiсть дефолтiв
0,05% 10%

50%

75%

100%

Знецiнення фiнансових активiв, так чи iнакше пов'язаних з тимчасово окупованими територiями,
визнається в розмiрi 100% до настання сприятливого результату подiй.
Вiдображення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки у фiнансовiй звiтностi.
Очiкуванi кредитнi збитки дебiторської заборгованостi по орендi та активiв за договором
представляються як оцiночний резерв в балансi. Оцiночний резерв зменшує чисту балансову
вартiсть. "Використання" оцiночного резерву вiдбувається проти валової балансової вартостi
фiнансового активу при списаннi з карткового рахунку фiнансового активу. Якщо сума збитку
по списанню фiнансового активу бiльше, нiж накопичений оцiночний резерв пiд збитки, рiзниця
вiдноситься на додатковий збиток вiд зменшення iз записом безпосередньо за рахунком валової
балансової вартостi фiнансового активу. Сума очiкуваних кредитних збиткiв (або сума
вiдновлення резерву) визнається як прибуток або збиток вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi
результати.
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 Компанiї 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
i)

Фiнансовi активи

Первiсне визнання та оцiнка

Фiнансовi активи при первiсному визнання класифiкуються як оцiнюванi в подальшому за
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (IСД) та за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Класифiкацiя фiнансових активiв пiд час первiсного визнання залежить вiд характеристик
передбачених договором грошових потокiв по фiнансовому активу та бiзнес-моделi, яка
застосовується Компанiєю для управлiння даними активами.
За винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного компоненту
фiнансування, Компанiя первiсно оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю,
збiльшеною в випадку фiнансових активiв, якi оцiнюються не за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, на суму витрат за угодою. Торгова дебiторська заборгованiсть, яка не
мiстить значний компонент фiнансування, оцiнюється за цiною угоди, визначеною у
вiдповiдностi до МСФЗ 15.
Для того, щоб фiнансовий актив можна було класифiкувати та оцiнювати за амортизованою
вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, необхiдно щоб договiрнi
умови цього активу обумовлювали отримання грошових потокiв, якi є "Виключно платежами в
рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу". Така
модель має назву SPPI-теста та здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту.
Бiзнес-модель, що використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами, описує
спосiб, за допомогою якого Компанiя управляє своїми фiнансовими активами з метою
генерування грошових потокiв. Бiзнес-модель компанiї визначає, чи будуть грошовi потоки
наслiдком отримання передбачених договором грошових потокiв, продажу фiнансових активiв
або того й iншого.
Наступна оцiнка.
З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на 4 категорiї:
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти);
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
з наступною декласифiкацiєю накопичених прибуткiв та збиткiв (борговi iнструменти)
"
Фiнансовi активи, що класифiкуються на думку Компанiї як такi, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без наступної декласифiкацiї накопичених
прибуткiв та збиткiв при припиненнi визнання (дольовi iнструменти)
"
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти).
Дана категорiя є найбiльш доцiльною для Компанiї. Компанiя оцiнює фiнансовi активи за
амортизованою вартiстю, якщо виконуються обидвi наступнi умови:
"
Фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; та
"
Договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання у передбаченi дати
грошовi потоки, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на
непогашену частину основної суми боргу.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, в подальшому оцiнюються з
використанням методу ефективної процентної ставки та до них застосовуються вимоги щодо
знецiнення. Прибутки чи збитки визнаються у складi прибутку чи збитку в разi припинення
визнання активу, його модифiкацiї чи знецiнення.
До категорiї фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя
вiдносить торгову дебiторську заборгованiсть, а також виданi позики.

Припинення визнання.
Фiнансовий актив припиняє визнаватися (тобто виключається iз Звiту про фiнансовий стан)
якщо:
o термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу сплинув ;
або
o Компанiя передає свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та Компанiя передала
практично всi ризики та вигоди вiд активу або не передала, але й не зберiгає за собою практично
всi ризики й вигоди вiд активу, але передала контроль над даним активом.
Знецiнення фiнансових активiв.
Розкриття детальної iнформацiї про знецiнення фiнансових активiв також подано в наступних
Примiтках:
"
Основнi облiковi судження, оцiнки i припущення Примiтка 3
"
Торгова дебiторська заборгованiсть Примiтка 11
"
Дебiторська заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу Примiтка 10, 12, 13
Компанiя визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (далi - ОКЗ) за всiма борговими
фiнансовими активами, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як рiзниця мiж грошовими потоками, передбаченими
вiдповiдно до договору, i всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати,
дисконтована з використанням первiсної ефективної вiдсоткової ставки або її приблизного
значення. Очiкуванi грошовi потоки включають грошовi потоки вiд продажу утримуваного
забезпечення чи вiд iнших механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, якi є невiд'ємною частиною
договiрних умов.
ОКЗ визнаються в два етапи. У випадку фiнансових iнструментiв, за якими з моменту їх
первiсного визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд
збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв,
ймовiрних протягом наступних 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки). Для
фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного їх визнання кредитний ризик значно
збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв,
очiкуваних протягом строку дiї, що залишився, по даному фiнансовому iнструменту, незалежно
вiд термiнiв настання дефолту (очiкуванi кредитнi збитки за весь строк).
Стосовно торгової дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує спрощений пiдхiд при
розрахунку ОКЗ, передбачений стандартом. Таким чином, Компанiя не вiдслiдковує змiни
кредитного ризику, а натомiсть на кожну звiтну дату визнає оцiночний резерв пiд збитки в сумi,
що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк. Компанiя використовує матрицю
оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв,
скоригованих з урахуванням прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв, i загальних
економiчних умов.
Компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо платежi за договором
простроченi на 90 днiв. Однак в певних випадках Компанiя також може прийти до висновку, що
за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те, що
малоймовiрно, що Компанiя отримає всю суму виплат, що залишилися, передбачених за
договором, без урахування механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, утримуваних Компанiєю.
ii)

Фiнансовi зобов'язання

Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються пiд час первiсного визнання вiдповiдно як фiнансовi
зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i
позики, кредиторська заборгованiсть. Усi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку кредитiв, позик та кредиторської
заборгованостi) витрат по угодi, безпосередньо пов'язаних з їх випуском або придбанням .
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються 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.
Компанiя 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 позики
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 фiнансовi результати 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 фiнансових витрат в
звiтi про фiнансовi результати.
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 фiнансовi результати.
iii)

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в
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.

2.3.11 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi
за вирахуванням розрахункових витрат на продаж.
2.3.12 Знецiнення не фiнансових активiв
Розкриття детальної iнформацiї про знецiнення не фiнансових активiв також представлено в
наступних примiтках:
Основнi облiковi судження, оцiнки i припущення Примiтка 3
Основнi засоби Примiтка 8
Нематерiальнi активи Примiтка 9
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення,
Компанiя проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення
триваючої дiяльностi (включаючи знецiнення запасiв) визнаються у звiтi про фiнансовi
результати в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо такi ознаки є,
Компанiя 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 3 мiсяцiв або
менше.
Для цiлей 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, оцiнки i припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i
визначення оцiнок 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 оцiнок 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.
Оцiнки 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. Припущення i оцiнки
Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi вона мала у своєму розпорядженнi на момент
пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього
можуть змiнюватися через ринковi змiни або непiдконтрольнi Компанiї обставини. Такi змiни
вiдображаються у припущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються .
Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки по торговiй дебiторськiй заборгованостi та
чистим iнвестицiям в лiзинг.
Компанiя використовує матрицю оцiночних резервiв для розрахунку очiкуваного кредитного
збитку (далi - ОКЗ) по торговiй дебiторськiй заборгованостi та чистим iнвестицiям в лiзинг.
Ставки оцiночних резервiв встановлюються в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочи платежу
для груп рiзноманiтних клiєнтських сегментiв з аналогiчними характеристиками виникнення
збиткiв (тобто за типом та рейтингом покупцiв, забезпеченiстю заборгованостей тощо). Первiсно
в основi матрицi оцiночних резервiв лежать спостережувальнi данi виникнення дефолтiв в
попереднiх перiодах. Компанiя буде оновлювати матрицю, щоб скоригувати минулий досвiд
виникнення кредитних збиткiв з урахуванням прогнозної iнформацiї. Наприклад, якщо протягом
наступного року очiкується погiршення прогнозованих економiчних умов (наприклад, ВВП), що
може призвести до зростання випадкiв дефолту у виробничому сегментi, то iсторичний рiвень
дефолту коригується. На кожну звiтну дату спостережу вальнi данi про рiвень дефолту в
попереднiх перiодах оновлюються i змiни прогнозних оцiнок аналiзуються. Оцiнка взаємозв'язку
мiж iсторичними спостережу вальними рiвнями дефолту, прогнозованими економiчними
умовами та ОКЗ є значною розрахунковою оцiнкою. Величина ОКЗ чутлива до змiн в
обставинах та прогнозованих економiчних умовах. Минулий досвiд виникнення кредитних
збиткiв Компанiї та прогноз економiчних умов також можуть не бути показовими для
фактичного дефолту покупця (лiзингоодержувача) у майбутньому. Iнформацiя про ОКЗ по
торговiй дебiторськiй заборгованостi Компанiї та чистим iнвестицiям в лiзинг розкрита у
Примiтках 10,11,12 та 13 вiдповiдно.
Переоцiнка основних засобiв
Компанiя оцiнює основнi засоби на основi моделi переоцiнки, а змiни справедливої вартостi
визнаються у складi iншого сукупного доходу. Компанiя залучила незалежного оцiнювача з
метою визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 30 листопада 2020 р.
справедлива вартiсть в цiлому вiдповiдала балансовiй вартостi, тому результати переоцiнки не
вiдображались в облiку. Станом на 31 грудня 2019 р. справедлива вартiсть суттєво перевищила
балансову вартiсть та результати переоцiнки вiдображенi в облiку.
Податки
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй
мiрi, в якiй є ймовiрним 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.
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних
у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках,
вона визначається з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується
iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не представляється
практично здiйсненним, для встановлення справедливої вартостi потрiбна певна частка
судження. Судження включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний
ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та допущення:
Компанiя оцiнює довгострокову дебiторську заборгованiсть з фiксованою та плаваючою
ставкою на пiдставi таких параметрiв, як процентнi ставки, фактори ризику, характернi для
країни, iндивiдуальна платоспроможнiсть клiєнта i характеристики ризику, властивi
фiнансованому проекту. На пiдставi цiєї оцiнки для облiку очiкуваних збиткiв по цiй
дебiторської заборгованостi створюються оцiночнi резерви.
Для дисконтування дебiторської заборгованостi українського державного пiдприємства за
поставленi товари використовувалась ставка 24 %.
Знецiнення не фiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти,
перевищує його (її) вiдшкодування, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива
вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття або цiннiсть використання. Розрахунок справедливої
вартостi необмежених у використаннi активiв за вирахуванням витрат на вибуття заснований на
наявнiй iнформацiї по операцiям продажу аналогiчних активiв мiж незалежними сторонами або
на спостережуваних ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, якi були б понесенi у
зв'язку з вибуттям активу. Компанiя оцiнила справедливу вартiсть транспортних засобiв
тимчасово обмежених у використаннi в зв'язку з подiями що описанi в Примiтцi 25 як такою, що
дорiвнює нулю.
Iнвестицiї у дочiрнi компанiї
Дочiрнi компанiї - це пiдприємства, в яких компанiя має, безпосередньо або опосередковано,
понад половину прав голосу або iншим чином може здiйснювати контроль їхньої фiнансової або
операцiйної дiяльностi для отримання економiчних вигод.
Наявнiсть та вплив потенцiйних прав голосу, якi на разi реалiзуються або можуть бути
трансформованi, враховуються пiд час визначення можливосте Компанiї контролювати iнше
пiдприємство. Дохiд вiд дивiдендiв визнається у складi прибутку чи збитку в момент
встановлення права акцiонерiв на отримання виплати.
Iнвестицiї у дочiрнi компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Переоцiнка проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити впевненiсть у тому, що
балансова вартiсть не вiдрiзняється iстотно вiд справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Якщо справедлива вартiсть суттєво (бiльш нiж на 3%) вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi,
то результат переоцiнки вiдображається в облiку. Керiвництвом компанiї порiг суттєвостi
зменшено до 3% з 2020 року. Поняття справедлива вартiсть визначається в МСФЗ 13.
Компанiя залучила незалежного оцiнювача з метою визначення справедливої вартостi
iнвестицiй станом на 31 грудня 2020 р. справедлива вартiсть в цiлому вiдповiдала балансовiй
вартостi, тому результати переоцiнки не вiдображались в облiку. Станом на 31 грудня 2019 р. в
цiлому вiдповiдала балансовiй вартостi, тому результати переоцiнки не вiдображались в облiку,
суттєвiсть 10%.

4. Iнформацiя за сегментами
Операцiйнi сегменти - це компоненти, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої
вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно
переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень i стосовно яких є у наявностi
окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, - це особа
або група осiб, яка розподiляє ресурси та оцiнює результати дiяльностi органiзацiї. Функцiї
особи, вiдповiдальної за прийняття операцiйних рiшень, виконує виконавчий орган Товариства.
З метою управлiння Компанiя роздiлена на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з виробленої ними
продукцiї i послуг, що надаються, i складається з наступних двох звiтних сегментiв:
"
"

сегмент надання послуг фiнансового лiзингу;
сегмент надання послуг транспортно-експедицiйного обслуговування.

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 фiнансовiй
звiтностi. Проте окремi iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати та доходи i податки на
прибуток управляються на груповiй основi i не розподiляються на операцiйнi сегменти.

Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами подано далi:
Рiк, що закiнчився 31.12.2020
Фiнансовий лiзинг Надання послуг транспортно-експедицiйного обслуговування Iнше
Разом по сегментам
Продажi зовнiшнiм клiєнтам
71 640 151 926
1 041 224 607
Фiнансовий результат сегмента
122 627
64 516 419
187 562
Операцiйнi активи 426 676
28 781 66
455 523
Операцiйнi зобов'язання
1 235 944
2 223 99
1 238 266
Необоротнi активи 604 648
833 256
919 777
2 357 681
Рiк, що закiнчився 31.12.2019
Фiнансовий лiзинг Надання послуг транспортно-експедицiйного обслуговування Iнше
Разом по сегментам
Продажi зовнiшнiм клiєнтам
72 399 246 597
500
319 496
Фiнансовий результат сегмента
92 652 164 166
(140 548)
116 270
Операцiйнi активи 85 347 64 550 16 204 166 101
Операцiйнi зобов'язання
1 146 287
225
22 562 1 169 074

Необоротнi активи 633 516

879 559

949 316

2 462 391

Iнформацiя за географiчним розташуванням
Доходи вiд реалiзацiї Компанiї одержанi на внутрiшньому ринку України. Активи Компанiї
вiдносяться до України.
5. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2020р 2019р
Транспортне - експедиторське обслуговування 151 926
Фiнансовий лiзинг 71 640 72 399
Iншi види
1 041 500
Разом виручка у Звiтi про фiнансовi результати 224 607

246 597
319 496

6. Iншi доходи/витрати
6.1 Адмiнiстративнi витрати
2020р 2019р
Витрати на персонал 9 500 8 743
Операцiйна оренда 1 726 1 857
Iншi послуги стороннiх органiзацiй
912
Амортизацiя основних засобiв
336
274
МШП, ТМЦ 96
178
Паливо
129
161
Витрати на вiдрядження
27
26
Послуги зв'язку
122
114
Страхування 129
137
Ремонти i технiчне обслуговування
215
Послуги банка
55
49
Iншi адмiнiстративнi витрати
19
112
Податки та збори
6
Разом адмiнiстративнi витрати:
13 272
12 666

795

220

6.2 Iншi операцiйнi доходи
2020р 2019р
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу 58 317 73 442
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 593
1 905
Отримане страхове вiдшкодування 144
330
Змiна резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки по операцiйнiй дебiторської заборгованостi
694
Прибуток вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв
361
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 99
Разом iншi операцiйнi доходи:
59 717 76 470
?
6.3 Iншi операцiйнi витрати

302

2020р 2019р
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу/сублiзингу 84195 40
555
Втрати вiд знецiнення необоротних активiв утримуваних для продажу
13179 Iншi витрати операцiйної дiяльностi
484
646
Списання безнадiйних боргiв
167
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки по операцiйнiй дебiторської заборгованостi 152
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 21
24
Разом iншi операцiйнi витрати:
98 198 41 225
6.4 Iншi фiнансовi доходи
2020р 2019р
Дивiденди дочiрнiх пiдприємств 122 746
Процентнi доходи за банкiвськими депозитами 4 230 9 320
Процентнi доходи за залишки грошових коштiв на рахунках у банках 703
Дохiд вiд дисконтування дебiторської заборгованостi 536
665
Разом фiнансовi доходи:
128 215
11 475

1 490

6.5 Iншi доходи
2020р 2019р
Дооцiнка дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй 110 991
Змiна резерву знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
96 801
Дооцiнка необоротних активiв
40
Разом iншi доходи: 110 991
96 841

-

6.6 Iншi витрати
2020р 2019р
Нарахування резерву знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
110 991
Знецiнення дебiторської заборгованостi в наслiдок надзвичайних подiй
96 808
Уцiнка необоротних активiв
3 353
Разом iншi витрати: 110 991
100 161
7. Податок на прибуток
Податковим Кодексом України встановлено податкову ставку з податку на прибуток в розмiрi
18%.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня
2020р. i 31 грудня 2019 р.:
Звiт про фiнансовi результати
2020р 2019р
Поточний податок на прибуток
40 871 31 493
Вiдстрочений податок на прибуток - фiнансовий результат
(2 241) 119 090
Витрати/(доходи) з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати
630 150 583
Вiдстрочений податок на прибуток - сукупний дохiд
33 679

38

Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на
ставку податку на прибуток, що дiє в Українi, за звiтнi роки, що завершилися 31 грудня 2020р i
31 грудня 2019 р.:
2020р 2019р
Прибуток до оподаткування
226 192
266 853
Податок на прибуток за ставкою податку на прибуток, яка встановлена законодавством України
у розмiрi 18% (2019 р.: 18%)
40 715 48 034
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми:
Доходи/Витрати, якi не зменшують податкову базу по податку на прибуток 31
(828)
Доходи якi не оподатковуються (дивiденди дочiрнiх компанiй) (22 094)
Припинення визнання ранiше визнаних ВПА/змiна невизнаних ВПА 19 978 103 377
Витрати/(дохiд) по податку на прибуток за ефективною ставкою у розмiрi 18% (2018р. 18%)
38 630 150 583

?
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до таких статей:
Звiт про фiнансовий стан Звiт про фiнансовi результати
станом на 31.12.2020 станом на 31.12.2019 2020р 2019р 2020р
Резерв сумнiвних боргiв
743
770
27
120 142
Iншi забезпечення (резерви)
90
111
21
(35) Аванси отриманi
4
23
19
19
Дисконтування заборгованостi
344
441
97
120
Основнi засоби
(38 531)
(40 936)
(2 405) (1 156) Податковий збиток Витрати/(доходи) по вiдкладеному податку на прибуток
Х
33 679
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання)
(37 350)
х
х
Вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан в якостi:
х
Вiдкладених податкових активiв х
х
х
Вiдкладених податкових зобов'язань
37 350 39 591 х
х
Звiрка вiдкладених податкових зобов'язань, нетто
2020р 2019р
Сальдо на 1 сiчня (39 591)
113 178
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,
визнанi у складi прибутку або збитку
2 241 (119 090)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,

Звiт про сукупний дохiд
2019р
33 679
Х

(2 241) 119

(39 591)
х
х
х

х

х

090
х

Визнанi у складi iншого сукупного доходу
(33 679)
Сальдо на 31 грудня (37 350)

-

(39 591)

Компанiя 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 Компанiєю дивiдендiв акцiонерам як за 2020 р., так i за 2019 р., не має податкових
наслiдкiв в частинi податку на прибуток.
Вiдкладенi податковi активи невизнанi у сумi 122 572 тис. грн. станом на 31.12.2020р пов'язанi з
повнiстю знецiненою дебiторською заборгованiстю сублiзингоодержувача (Донецька залiзниця),
на можливiсть стягнення боргу з якого встановлено законодавчий мораторiй, дата закiнчення
якого чiтко не зазначена та залежить вiд сукупностi майбутнiх подiй.
Згiдно вимог МСФЗ 12 вiдстрочений податковий актив повинен визнаватися по вiдношенню до
всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним отримання
оподатковуваного прибутку, проти якого буде використана тимчасова рiзниця, що пiдлягає
вирахуванню. МСФЗ 12 не визначає значення слова "ймовiрнiсть" в цьому контекстi. Проте
загальноприйнятою є точка зору, згiдно з якою цей термiн слiд розумiти в значеннi " з
ймовiрнiстю бiльше 50%". Оскiльки Компанiя на даний час не контролює час та факт настання
подiї, яка призведе до використання даної податкової рiзницi, то вiдповiдно вiдсутнi достатнi
вхiднi данi для податкового планування оподатковуваного прибутку. Компанiя фактично не
може виконати основну умову для визнання даного вiдстроченого податкового активу.
Невизнанi суми вiдкладених податкових активiв станом на 31 грудня 2020р та на 31 грудня
2019р наведено нижче:
сума 2020р сума 2019р
Дебiторська заборгованiсть сублiзингоодержувача
102 593

680 954

122 572

569

963

8. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Робочi машини й устаткування
Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Незавершенi
капiтальнi iнвестицiї Разом
Переоцiнена вартiсть
На 1 сiчня 2019р.
749
596 591
28 552 42 698 668 590
Надходження 256
289 021
2
289 279
Вибуття
(76) (5)
(81)
Переоцiнка 274 402
274 402
На 31 грудня 2019р. 929
1 160 014
28 549 42 698 1 232 190
Надходження 2
2
Вибуття
(2 519) (2 519)
Рекласифiкацiя в непоточнi активи утримуваних для продажу (28 188)
(28 188)
На 31 грудня 2020р. 929
1 157 495
363
42 698 1 201 485
Амортизацiя та знецiнення
На 1 сiчня 2019р.
(505) (147 077)
(342)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк
(113)
Вибуття
72
5
77
Результат переоцiнки
(90 610)
На 31 грудня 2019р. (546) (279 377)
(346)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк
(109)
Вибуття
2 480 2480
На 31 грудня 2020р. (655) (323 348)
(356)
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2020р. 274
На 31 грудня 2019р. 383

834 147
880 637

(42 698)
(41 690)

(190 622)
(9)
-

(41 812)

(42 698)
(46 451)

(90 610)
(322 967)
(10) -

(46 570)

(42 698)

(367 057)

7
28 203 -

834 428
909 223

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 2020 р. вагони-зерновози, переоцiнена вартiсть яких складає 42
698 тис. грн., знаходяться на сходi України, в зонi проведення антитерористичної операцiї, та є
активами з обмеженим використанням (Примiтка 25). Компанiя визнала знецiнення даних
вагонiв у 2017 роцi в повному обсязi.
Станом на 31 грудня 2020 р. у складi Основних засобiв вiдображенi вантажнi напiввагони, якi
знаходяться в зонi проведення антитерористичної операцiї та є активами з обмеженим
використанням (Примiтка 25). Переоцiнена вартiсть за вирахуванням зносу цих активiв
становить 13 759 тис. грн. Компанiя визнала знецiнення даних вагонiв у 2017 роцi в повному
обсязi.
Необоротнi активи, утримуваннi для продажу
Компанiя класифiкувала основнi засоби в необоротнi активи, як утримуванi для продажу за
справедливою вартiстю, без урахування витрат на продаж. За умовами продажу передача активiв
буде здiйснюватися за мiсцезнаходженням та у своєму поточному станi. Керiвництво має план з
продажу та здiйснює активнi заходи щодо пошуку додаткових покупцiв i має твердий намiр

здiйснити продаж протягом одного року з дати класифiкацiї. Компанiя скористалась послугами
фiрми ТОВ "УСК-КОНСАЛТИНГ", акредитованого незалежного оцiнювача, для визначення
справедливої вартостi активу, за результатами в облiку вiдображено витрати вiд знецiнення до
вартостi реалiзацiї 13 179 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв
Компанiя використовує модель переоцiнки у вiдношеннi основних засобiв. Компанiя
скористалась послугами фiрми ТОВ "УСК-КОНСАЛТИНГ", акредитованого незалежного
оцiнювача, для визначення справедливої вартостi основних засобiв Компанiї, 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.
Переоцiнка проводиться щорiчно починаючи з 2013 року. Дата останньої переоцiнки - 30
листопада 2020р.
Загальна сума нарахованої амортизацiї за роки що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв,
розподiляється наступним чином:
2020р 2019р
Собiвартiсть 46 242 41 544
Адмiнiстративнi витрати 328
Разом: 46 570 41 812

268

9. Нематерiальнi активи
Програмне забезпечення i лiцензiї на програми Разом
Первiсна вартiсть
На 1 сiчня 2019 р. 298
298
Надходження 48
48
Вибуття
На 31 грудня 2019 р. 346
346
Надходження Вибуття
На 31 грудня 2020 р. 346
346
Амортизацiя та знецiнення
На 1 сiчня 2019 р. (45) (45)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (34)
Вибуття
На 31 грудня 2019 р. (79) (79)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (36)
Вибуття
На 31 грудня 2020 р. (115) (115)
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2020 р. 231
На 31 грудня 2019 р. 267

231
267

(34)
(36)

10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи
Склад довгострокової дебiторської заборгованостi
2020 р 2019р
Довгострокова заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу
601 353
Заборгованiсть одного контрагента за реалiзований лiтак з вiдстрочкою платежу
362
Гарантiйний платiж за договором оренди
145
145
Разом: 669 396
651 141

583 634
67 898 67

Станом на 31 грудня 2020р довгострокова дебiторська заборгованiсть з первiсною балансовою
вартiстю 7 тис. грн. (2019 р.: 7 тис. грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в сумi 7 тис. грн.(2019 р.: 7 тис. грн.).
В складi iнших необоротних активiв вiдображено передплачену в кiнцi 2020 року суму 1 748
тис. грн. (без ПДВ) за договором поставки крану, який будуть переданий у фiнансовий лiзинг
протягом 2021 року. Станом на 31.12.2019 рiк в складi iнших необоротних активiв вiдображено
передплачену в кiнцi 2019 року суму 49 882 тис. грн. (без ПДВ) за договором поставки
вагонiв-платформ, якi були переданi у фiнансовий лiзинг у 2020 роцi.
11. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Аналiз за термiнами торгової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2020р та на 31
грудня 2019р наведено нижче:
Разом на 31.12.2020р
< 30 днiв
24 506 23610 896
-

не прострочена i не знецiнена
прострочена але не знецiнена
31 - 90 днiв 91 - 180 днiв > 180 днiв
-

Разом на 31.12.2019р
< 30 днiв
56 943 40 058 16 179 462

не прострочена i не знецiнена
прострочена але не знецiнена
31 - 90 днiв 91 - 180 днiв > 180 днiв
243
-

На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються та вона як правило
погашається протягом 30-90 днiв.
Станом на 31 грудня 2020р торгова дебiторська заборгованiсть з первiсною балансовою
вартiстю 896 тис. грн. (2019 р.: 17 187 тис. грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в сумi 0 тис. грн. (2019 р.: 302 тис. грн.).
Змiни у оцiночному резервi пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ) наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
302
724
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 302

(302) (422)

12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
Склад дебiторської заборгованостi 2020р 2019р
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi процентiв, комiсiї та iнших витрат
91
Нарахованi дивiденди дочiрнiх пiдприємств
122 746
-

828

Процентнi доходи за залишки грошових коштiв на рахунках у банках 251
71
Разом дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв : 123 825

162

Станом на 31 грудня 2020р дебiторська заборгованiсть за лiзинговими платежами номiнальною
вартiстю 132 500 тис. грн.. (2019 р.: 111 060 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений
резерв очiкуваних кредитних збиткiв в сумi 132 439 тис. грн. (2019р.: 110 969 тис. грн.). Основна
частина заборгованiсть сублiзингоодержувача ДП "Донецька залiзниця".
Змiни в резервi очiкуваних кредитних збиткiв (ОКЗ) дебiторської заборгованостi наведенi
нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
110 969
129 849
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 132 439
110 969

21 470 (18 880)

13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Склад дебiторської заборгованостi 2020р 2019р
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу з
термiном погашення на протязi наступних 12 мiсяцiв 107 178
85 005
Заборгованiсть за лiзинговими платежами в частинi вiдшкодування вартостi предмета лiзингу
(строк сплати якої минув) 268
251
Розрахунки за претензiями 603
1 314
Розрахунки з iншими дебiторами 171
Разом iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 108 049
86 741
Станом на 31 грудня 2020р iнша поточна дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 555
902 тис. грн. (2019 р.: 466 211 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений резерв очiкуваних
кредитних збиткiв в сумi 555 634 тис. грн. (2019р.: 465 960 тис. грн.). Основна частина
заборгованiсть сублiзингоодержувача ДП "Донецька залiзниця".
Якщо професiйне судження керiвництва компанiї буде вiдрiзнятися вiд фактичних платежiв в
майбутньому, Компанiя не виключає можливостi визнання додаткового резерву очiкуваних
кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi по договорам фiнансового лiзингу у фiнансовiй
звiтностi або його сторнування буде вiднесено на прибуток.
Змiни в резервi очiкуваних кредитних збиткiв iншої поточної дебiторської заборгованостi
наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
465 960
545 177
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 555 634
465 960

89 674 (79 217)

14. Грошi та їх еквiваленти
2020р 2019р
Кошти в банках
10 693 2 366
Короткостроковi депозити (до 3 мiсяцiв) 183 873
Разом:
194 566
8 366

6 000

Короткостроковi депозити (до 3 мiсяцiв) складаються з депозитних рахункiв до запитання
вiдкритих в АТ ПУМБ з рейтингом за шкалою Moody's ААА та вiдкритих в АТ Укрексiмбанк з
рейтингом за шкалою Moody's В3. Депозитнi ставки згiдно договору складає 4,5% (АТ ПУМБ )
та 5,5% (АТ Укрексiмбанк) вiдповiдно станом на 31.12.2020р. та 13% (АТ Укрексiмбанк) станом
на 31.12.2019р.
Станом на 31 грудня 2020р обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
?
15. Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 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 2020 та 2019 рокiв балансова вартiсть акцiонерного капiталу Компанiї
становила 1 321 601 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв структура володiння акцiонерним капiталом Компанiї
представлена наступним чином:
2020 рiк
2019 рiк
Кiлькiсть акцiй
% власностi Кiлькiсть акцiй
% власностi
ПАТ "Укрзалiзниця" 6 299 956
47,6691
6 299 956
47,6691
ТОВ "Лемтранс"
6 602 509
49,9584
6 602 509
49,9584
Iншi юридичнi особи (2 % та менше, окремо)
313 491
2,3721 313 491
2,3721
Фiзичнi особи (0,0001 % та менше, окремо)
54
0,00041
54
0,00041
Разом: 13 216 010
100
13 216 010
100
Змiни у власному капiталi за 2019 рiк.
Стаття Код рядка
Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках Резервний
капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Всього
1
2
3
4
5
6
7
Скоригований залишок на початок року 4095 1 321 601
46 601 10 910 (150 740)
1 228
372
Чистий прибуток (збиток) за звiтний прибуток 4100 116 270
116
270
Дооцiнка необоротних активiв
153 425
153 425
Iншi змiни в капiталi 4110 (3 899) 3 899 Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 (78 240)
(78 240)
Вiдрахування до резервного капiталу
4210 7 824 (7 824) Разом змiн у капiталi
4295 149 526
7 824 34 105 191 455
Залишок на кiнець року
4300 1 321 601
196 127
18 734 (116 635)
1 419 827
Iншi змiни в капiталi складаються з амортизацiї резерву переоцiнки, переносяться на
нерозподiлений прибуток одночасно з нарахуванням амортизацiї на об'єкт основних засобiв.
Амортизацiя резерву переоцiнки за 2020 рiк склала 11 246 тис. грн. (2019р.: 3 899 тис. грн.).

16. Виплаченi i запропонованi дивiденди
2020р 2019р
Оголошенi та виплаченi протягом року дивiденди

54 718 78 240

Запропонованi дивiденди по простим акцiям належать затвердженню на рiчних загальних зборах
акцiонерiв та не вiдображенi як зобов'язання станом на 31 грудня.
17. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями Процентна ставка
Термiн погашення 2020р 2019р
Зобов'язання з фiнансової оренди (гривня з умовою застосування до лiзингового платежу курсу
встановленого НБУ для долара США на дату оплати) 13
2018-02мiс.2019рр. 518
824
434 629
Сума прострочених зобов'язань з фiнансової оренди станом на 31.12.2020 року становила 518
824 тис. грн. (2019р.: 434 629 тис. грн.). Погашення заборгованостi перед лiзингодавцем напряму
залежить вiд сплати коштiв сублiзингоодержувачем. Прострочена заборгованiсть
сублiзингоодержувача станом на 31.12.2020 року становила 683 594 тис. грн. (2019р.: 572
956тис. грн.).
Компанiя зверталась до суду з позовною заявою про стягнення суми заборгованостi з
сублiзингодержувача. Проте у вiдповiдностi з ухвалою суду зупинено провадження до
закiнчення реорганiзацiї ПАТ "Укрзалiзниця". Разом с тим Законами України № 1787-VIII вiд
20.12.2016 року та № 2604-VIII вiд 18.10.2018 року шляхом внесення змiн до деяких законiв, а
саме до Закону України "Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства
залiзничного транспорту загального користування" та Закону України "Про виконавче
провадження" встановлено мораторiй на звернення стягнення на активи пiдприємств
залiзничного транспорту, майно яких розташоване на територiї проведення антитерористичної
операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i
стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй
органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Мораторiй встановлено
до проведення вiдповiдно до законодавства iнвентаризацiї i оцiнки майна пiдприємств
залiзничного транспорту, що розмiщене на територiї проведення антитерористичної операцiї,
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування
збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй органи
державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Керiвництво Компанiї постiйно знаходиться в дiалозi з керiвництвом лiзингодавця, що давало
змогу до цього часу уникати прямих судових справ щодо погашення заборгованостi за
договорами лiзингу. Але є вiрогiднiсть настання несприятливих умов при зверненнi
лiзингодавця з позовом в значному розмiрi по заборгованостi зi сплати лiзингових платежiв по
технiцi, яка передавалася в сублiзинг на ДП "Донецька залiзниця". При цьому у Компанiї вже
наявний алгоритм захисту в судi на пiдставi нормативно-правових актiв, що видавалися
протягом дiї АТО та практики напрацьованої УЗ.
18. Справедлива вартiсть
Фiнансовi iнструменти Компанiї представленi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю,
тому їх балансова та справедлива вартостi не вiдрiзняються одна вiд одної. Для визначення

справедливої вартостi використовувались методи та припущення описанi у Примiтцi 3.
19. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Структура кредиторської заборгованостi:
2020р 2019р
За придбанi необоротнi активи
710 861
Товари, роботи, послуги
200
311
Разом: 711 061
720 961

720 650

20. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони
вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або
здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.
Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, основний управлiнський персонал i його близьких
родичiв, а також компанiї, якi знаходяться пiд контролем або значним впливом з боку учасникiв.
Iнформацiя про акцiонерiв розкрита у примiтцi 15.
Iнформацiя про дочiрнi компанiї
Компанiя володiє дочiрнiми пiдприємствами зазначених у таблицi:
Назва компанiї
Частка участi, %
Частка участi, %
2020 р.
2019 р.
ТОВ "Українська транспортно-операторська компанiя" 99,96 99,96
ТОВ "Українська перевiзна компанiя"
99,96 99,96
ТОВ "Керченський стрiлочний завод"
100
100
Основним видом дiяльностi ТОВ "Українська транспортно-операторська компанiя" є надання
послуг транспортно-експедицiйного обслуговування.
Основним видом дiяльностi ТОВ "Керченський стрiлочний завод" є виробництво залiзничних
стрiлок та вузлiв. Активи сегменту Керченський стрiлочний завод фiзично розташованi на
територiї Автономної республiки Крим. Контроль над активами сегменту КСЗ було втрачено
внаслiдок полiтичних подiй зазначених в Примiтцi 25.
Основним видом дiяльностi ТОВ "Українська перевiзна компанiя" є надання в оренду
залiзничного рухомого складу.
Компанiї зi значним впливом на Компанiю
ПАТ "Укрзалiзниця" 47,6691 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2019 р.: 47,6691 %).
Компанiя ТОВ "Лемтранс" володiє 49,9584 % звичайних акцiй компанiї Укртранслiзинг (2019 р.:
49,9584 %).
Компанiя отримує послуги вiд фiлiй Української залiзницi, якi заснованi на державнiй власностi,
входять до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Вiдповiдно до п. 14 ПКУ
державнi пiдприємства, якi належать до сфери управлiння рiзних мiнiстерств є пов'язаними
особами.
Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiї та залишки з
пов'язаними сторонами за вiдповiдний звiтний рiк :

Продаж пов'язаним сторонам
Покупки у пов'язаних сторiн
Iншi
доходи
(витрати)
Заборгованiсть пов'язаних сторiн Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
Акцiонер зi значним впливом на Компанiю: ТОВ "Лемтранс"
2020 рiк
240 847
103
46 625 634 845
2019 рiк
330 952
10 216 (39 017)
700 380
70
Акцiонер зi значним впливом на Компанiю: ПАТ "Укрзалiзниця"
2020 рiк
94 288 365
3 882 2019 рiк
143
148 361
1 903 5 590 Акцiонер - iншi юридичнi особи
2020 рiк
364
271
30
515
2019 рiк
276
263
(277) 1 600 Компанiї пiд спiльним контролем бенефiцiара
2020 рiк
81 711 2 364 11 592 89 614 2019 рiк
2 772 160
Дочiрнi компанiї
2020 рiк
272
122 746
122 770
701 870
2019 рiк
240
23
705 411
Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю з видами операцiй, якi здiйснювались з
пов'язаними особами за вiдповiднi звiтнi роки:
2020р 2019р
Продаж пов'язаним сторонам
492 797
197 545
Надання у строкове платне користування (Оренда ) 530
240
Передача у фiнансовий лiзинг
74 142 Надання послуг фiнансового лiзингу
71 629 70 859
Коригування до справедливої вартостi договорiв фiнансового лiзингу/сублiзингу 169
(136 129)
Отриманi штрафнi санкцiї та вiдшкодування страхових випадкiв
491
2 062
Продаж товарiв
77
5
Надання послуг транспортно-експедицiйних послуг
176 816
260 508
Покупки у пов'язаних сторiн
94 827 159 033
Придбання товарiв 671
Отримання послуг 94 827 158 362
Вiдсотки за депозитними/кредитними операцiями
Вiдсотки отриманi 2 200 2 579
Дивiденди дочiрнiх компанiй
Дивiденди дочiрнiх компанiй
122 746
-

112

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. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом фактично забезпечена
активами в лiзингу, оскiльки право на актив повертається до Компанiї у разi дефолту
контрагента. Жодного поручительства не було надано або отримано щодо кредиторської або
дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., Компанiя
зафiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн станом на 31 грудня
2020р дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 683 954 тис. грн. (2019 р.: 587 599 тис.
грн.) була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на знецiнення в сумi 683 954 тис. грн. (2019

р.: 572 963 тис. грн.).
Змiни в резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi наведенi нижче:
2020р 2019р
На 1 сiчня
572 963
669 764
Збiльшення/(зменшення) резерву ОКЗ
На 31 грудня 683 954
572 963

110 991

(96 801)

Така оцiнка проводиться кожний звiтний рiк за допомогою перевiрки фiнансового становища
пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здiйснює свою дiяльнiсть.
Дивiдендi нарахованi вiд дочiрнiх компанiї виплаченi пiсля дати балансу.
Угоди зi старшим керiвним персоналом
Винагорода старшому керiвному персоналу Компанiї
2020р 2019р
Короткострокова винагорода
Разом: 4 338 4 245

4 338 4 245

21. Договiрнi зобов'язання по майбутнiх операцiях та умовнi факти господарювання
Фiнансова оренда: Компанiя виступає в якостi орендодавця
Компанiя уклала ряд угод про фiнансову оренду вiдносно рухомого майна та колiсних
транспортних засобiв. Данi угоди мiстять положення про продовження, але без права купiвлi
активу i без застереження про ковзаючу цiну. Рiшення про продовження оренди приймається
компанiєю, якiй належить об'єкт оренди. Мiнiмальнi оренднi платежi майбутнiх перiодiв за
договорами фiнансової оренди та купiвлi в розстрочку, а також дисконтована вартiсть чистих
мiнiмальних орендних платежiв, наведенi в таблицi наведенi в таблицi (за вирахуванням
простроченої заборгованостi з фiнансової оренди, яка станом на 31.12.2020 року становила 688
401 тис. грн. (2019р.: 577 271 тис. грн.) була знецiнена i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в сумi 688 078 тис. грн. (2019р.: 576 929 тис. грн.).:
2020р 2019р
Мiнiмальнi платежi Дисконтована вартiсть платежiв
(Примiтки 10, 12, 13)
Мiнiмальнi платежi Дисконтована вартiсть платежiв
(Примiтки 10, 12, 13)
На протязi одного року
173 307
107 265
148 207
85 005
Понад одного року, але не бiльше п'яти рокiв
632 255
449 806
584 040
138
Бiльше п'яти рокiв 166 471
152 226
207 805
184 496
Разом мiнiмальнi оренднi платежi 972 033
709 297
940 052
668 639
За вирахуванням нарахованих фiнансових доходiв
(262 736)
х
(271 413)
Дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв 709 297
х
668 639
Податковi питання.

399

х
х

Як зазначено у Примiтцi 1, Компанiя 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 Компанiї не виключає, що в результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть
виникнути суперечностi в тлумаченнi або оцiнцi даних, представлених в податкових декларацiях
Компанiї, що може призвести до нарахування додаткових податкових зобов'язань, штрафiв та
пенi. На думку керiвництва Компанiї, всi положення податкового законодавства iнтерпретованi
ним коректно, i Компанiя 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 Компанiї оцiнює суму можливих умовних зобов'язань щодо податкового
облiку витрат за 2020 та 2019 роки як незначну для цiлей фiнансової звiтностi.
Основнi податковi декларацiї Компанiї за перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року, були
розглянутi податковими органами у 2019 роцi. За наслiдками перевiрки було донараховано
податок на прибуток в розмiрi 578 тис. грн. та штраф в розмiрi 144 тис.грн. Компанiя вважає, що
висновки перевiрки не вiдповiдають вимогам чинного законодавства та оскаржує рiшення ДФС
у судовому порядку.
Юридичнi питання.
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових процесiв i спорiв, що
стосуються поточної господарської дiяльностi. У бiльшостi випадкiв судовi спори є незначними.
В основному ризики отримання позовiв у значних розмiрах вiдсутнi.
22. Цiлi та полiтика управлiння ризиками
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.
Компанiя схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за
фiнансовим iнструментом будуть коливатися внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
включає в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик i iншi цiновi ризики,

наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари. Фiнансовi
iнструменти, яким властивий ринковий ризик, включають в себе кредити i позики, депозити,
фiнансовi активи, наявнi для продажу, та похiднi фiнансовi iнструменти.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть
Компанiї до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, насамперед,
фiнансовою дiяльнiстю Компанiї (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.
Офiцiйнi курси валют, в яких деномiнованi частина фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї,
до гривнi, згiдно з даними Нацiонального Банку України, на вказанi дати були наступними:
1 Євро 1 Долар США
Станом на 31 грудня 2020 р.
Станом на 31 грудня 2019 р.
Станом на 31 грудня 2018 р.

1 Рос. Рубль
34,7396
28,2746
0,37823
26,422 23,6862
0,3816
31,714138
27,688264
0,39827

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Компанiї в iноземнiй валютi на звiтну дату
представлена таким чином:
Долар США *
Долар США *
2020р 2019р
Фiнансовi активи
Монетарна дебiторська заборгованiсть 703 558
667 235
Всього фiнансових активiв 703 558
667 235
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за фiнансовим лiзингом
518 824
434 629
Всього фiнансових зобов'язань
518 824
434 629
Загальна чиста позицiя
184 734
232 606
*Включає також гривневi договори з вбудованим фiнансовим iнструментом з прив'язкою до змiн
курсу долара США
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.
Чутливiсть прибутку до оподаткування Компанiї до змiни курсу долару США
У наступних таблицях представлений аналiз чутливостi до обгрунтовано можливих змiн в
обмiнних курсах долара США за умови незмiнностi всiх iнших параметрiв. Вплив на прибуток
Компанiї до оподаткування обумовлено змiнами у справедливiй вартостi монетарних активiв i
зобов'язань, включаючи валютнi похiднi iнструменти, якi не визначенi на розсуд Компанiї як
iнструменти хеджування, а також вбудованi похiднi iнструменти. Схильнiсть Компанiї до
ризикiв змiни курсiв iнших валют є несуттєвою.

Змiни обмiнного курсу долара США
2020 рiк
+5%
- 5% 9 237
(9 237)
2019 рiк
+5%
- 15% 11 630
(34 891)

Вплив на прибуток до оподаткування

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти
не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтському договору.
Компанiя схильна до кредитного ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед,
щодо торгової дебiторської заборгованостi, грошових коштiв) та фiнансовою дiяльнiстю.
Ризик лiквiдностi
Компанiя здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи
iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Компанiї 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
очiкуваних кредитних збiткiв.
Також одним з способiв зменшення ризикiв неплатежiв є страхування предмету договорiв.
Iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi по фiнансовим зобов'язанням
Станом на 31.12.2020р
За вимогою менше
3 мiсяцiв
3 - 12 мiсяцiв 1 рiк - 5 рокiв бiльше
5 рокiвРазом
Зобов'язання по орендi
518 824
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
710 861
061
1 229 685
200
1 229 885
Станом на 31.12.2019р
За вимогою менше
3 мiсяцiв
3 - 12 мiсяцiв 1 рiк - 5 рокiв бiльше
5 рокiвРазом
Зобов'язання по орендi
434 629
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
714 402
961
1 149 031
6 559 1 155 590

200

518 824
-

-

711

434 629
6 559 -

-

720

23. Управлiння капiталом
Для цiлей управлiння капiталом капiтал включає в себе зареєстрований капiтал, капiтал у
дооцiнках та всi резерви. Основною метою Компанiї щодо управлiння капiталом є максимiзацiя
акцiонерної вартостi.

Компанiя управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов i
вимог договiрних умов. З метою збереження або змiни структури капiталу Компанiя може
регулювати виплати дивiдендiв, проводити повернення капiталу акцiонерам або випускати новi
акцiї. Компанiя здiйснює контроль над капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля,
який розраховується як вiдношення чистої заборгованостi до суми капiталу i чистої
заборгованостi. Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку значення даного коефiцiєнта в межах
20-40%. У чисту заборгованiсть включаються процентнi кредити та позики, торгова та iнша
кредиторська заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв, виключаючи
суми, що вiдносяться до припиненої дiяльностi.
2020р 2019р
Процентнi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (Примiтки 17)
518 824
434 629
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтки 19) 711 238
721 529
За вирахуванням
Грошовi кошти та короткостроковi депозити (Примiтки 14)
(194 566)
(8 366)
Чиста заборгованiсть
1 035 496
1 147 792
Власний капiтал
1 321 601
1 321 601
Капiтал i чиста заборгованiсть
2 357 097
2 469 393
Коефiцiєнт фiнансового важеля 44% 46%
Для досягнення даної мети управлiння капiталом, серед iншого, має забезпечуватись виконання
всiх договiрних умов за процентними кредитами та позиками, якi визначають вимоги по
вiдношенню до структури капiталу.
Цiлi, полiтика i процедури управлiння капiталом протягом перiодiв, що закiнчився 31 грудня
2020 i 2019 рр., не змiнювалися.
24. Подiї пiсля дати балансу
В перiод з 01.01.2021р. i до дати затвердження фiнансової звiтностi 25.02.2021р. не вiдбувались
будь якi подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi, або додаткового розкриття
iнформацiї.
25. Умови, в яких працює Компанiя
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.
Обмеження дiяльностi, введенi в Українi у зв'язку з пандемiєю COVID-19, не мають прямого
суттєвого впливу на дiяльнiсть Компанiї. Ситуацiя у Свiтi та в Українi, маючи всi ознаки
економiчної кризи, матиме деякий вплив на дiяльнiсть Компанiї в частинi певного зменшення
доходiв, але Компанiя має достатнiй грошовий потiк для виконання своїх зобов'язань. Компанiя

не планує звернення за фiнансовою пiдтримкою до акцiонерiв та/або державних програм,
призначених для пiдтримки бiзнесу.
Для мiнiмiзацiї ризикiв для працiвникiв в перiод глобальної пандемiї COVID-19 Компанiя
масово перевела своїх працiвникiв на вiддалену роботу з дому до майбутнього повiдомлення, за
виключенням осiб, якi необхiднi для пiдтримання важливих сфер офiсних систем, починаючи з
18 березня 2020 року. Спецiалiсти з iнформацiйних технологiй компанiї провели тестування
можливостей програмного забезпечення i систем компанiї для забезпечення плавного переходу
до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. Здоров'я i безпека
спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Компанiя продовжує слiдкувати за
рiвнем загроз COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для здоров'я своїх спiвробiтникiв,
використовуючи всi iснуючi системи монiторингу. Застосованi заходи не вплинули на зниження
виручки i обсягу операцiй компанiї.
Сезонний фактор за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р мав значний вплив на виручку, доходи
та витрати Компанiї. Динамiка обсягу перевезень зернових залiзничним транспортом з квiтня
мiсяця демонструє прискорене падiння. Обсяги перевезень червня фактично досягли одного з
найнижчих показникiв за два останнi маркетинговi роки. Таке суттєве зниження пов'язане з
кiлькома факторами, а саме:
"
Бiльш активний експорт продукцiї АПК в першiй половинi поточного маркетингового
року (врожай 2019 року);
"
Сезонне зниження активностi на ринку зернових: виробники намагаються притримати
залишки продукцiї вичiкуючи кращої цiни, а трейдери переводять фокус на новий урожай;
"
Зниження врожайностi зернових на поточний маркетинговий рiк у зв'язку з тривалою
посухою;
"
Профiцит парку вагонiв-зерновозiв;
"
Зростання частки автомобiльного транспорту в доставцi зернових вантажiв до портiв, що
вiдмiчається з грудня 2019 року.
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), виробничi
потужностi якого знаходяться 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 01133, м.
Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г офiс 8.
Законами України № 1787-VIII вiд 20.12.2016 року та № 2604-VIII вiд 18.10.2018 року шляхом
внесення змiн до деяких законiв, а саме до Закону України "Про особливостi утворення
публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування" та
Закону України "Про виконавче провадження" встановлено мораторiй на звернення стягнення
на активи пiдприємств залiзничного транспорту, майно яких розташоване на територiї
проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та
Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої
повноваження. Мораторiй встановлено до проведення вiдповiдно до законодавства
iнвентаризацiї i оцiнки майна пiдприємств залiзничного транспорту, що розмiщене на територiї
проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та
Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої
повноваження.

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 Компанiї, зазначеного в Примiтцi 8, 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.
26. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня
2020 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:
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка , МСФЗ
7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16
Оренда
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що
доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий

показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим
активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
"
змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної
базової ставки;
"
облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому,
що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям
облiку хеджування; i
"
розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2021 року Дострокове застосування дозволено.
МСБО 16 "Основнi засоби"
Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд
реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його цiльового використання.
Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у
прибутку або збитку.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року.
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати,
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад, розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв,
що використовується при виконаннi договору).
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової
звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно
деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3,
повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi
засади фiнансової звiтностi 2018 року. Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року
Дострокове застосування дозволено.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового:
вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на
12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
"
уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
"
класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi

того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
"
роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право
iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi
умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором
пiзнiше; i
роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити шляхом
випуску власних iнструментiв власного капiталу.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2023 року Дострокове застосування дозволено.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020):
МСФЗ (IFRS) 1 Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє
дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї
материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її
переходу на МСФЗ.
МСФЗ (IFRS) 9 Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi
визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди воно включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи
винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших сторiн.
МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад №
13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого
орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта
оренди.
Ефективна дата застосування 1 сiчня 2022 року Дострокове застосування дозволено.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

П.В. Татарець

М.В. Iщенко

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

4
5
6
7
8
9

Аудиторська фiрма Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"Консалтiнг ЛТД "
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
19029087
01011, Україна, м. Київ, вул.
Гусовського, 11/11 офiс 3
1000
номер: 0629, дата: 29.09.2016
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
Ми звертаємо увагу на Примiтку 18
у фiнансовiй звiтностi, яка зазначає,
що Група не дотрималась строкiв
виплати зобов'язань за договорами
фiнансового лiзингу станом на
31.12.2020 р. в сумi 518 824 тис.
грн.
Порушення термiнiв спричинене
зустрiчним невиконанням
зобов'язань сублiзингоодержувачем
(який є пов'язаною стороною) в сумi
683 594 тис. грн.
При цьому на можливiсть стягнення
боргу з сублiзингоодержувача
встановлено законодавчий
мораторiй, дата закiнчення якого
чiтко не зазначена та залежить вiд
сукупностi майбутнiй подiй. Група
визнала знецiнення заборгованостi
сублiзингоодержувача в повному
розмiрi в попереднiх звiтних
перiодах, що призвело до наявностi

значної суми непокритих збиткiв,
вiдображених у Звiтi про
фiнансовий стан.

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi

Нашу думку щодо цього питання не
було модифiковано.
номер: 2693/О, дата: 08.04.2020
дата початку: 09.04.2020, дата
закінчення: 11.03.2021
11.03.2021
180 000,00

Думка
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства
"Лiзингова компанiя "Укртранслiзинг" та його дочiрнiх пiдприємств (далi - Група), що
складається з Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р.,
Консолiдованого звiту про фiнансовий результат (Звiту про сукупний дохiд), Консолiдованого
звiту про власний капiтал та Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, та Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на
31 грудня
2020 р. та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV)
щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню
до Компанiї згiдно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Українi
до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 18 у фiнансовiй звiтностi, яка зазначає, що Група не
дотрималась строкiв виплати зобов'язань за договорами фiнансового лiзингу станом на
31.12.2020 р. в сумi 518 824 тис. грн.
Порушення термiнiв спричинене зустрiчним невиконанням зобов'язань
сублiзингоодержувачем (який є пов'язаною стороною) в сумi 683 594 тис. грн.

?
При цьому на можливiсть стягнення боргу з сублiзингоодержувача встановлено законодавчий
мораторiй, дата закiнчення якого чiтко не зазначена та залежить вiд сукупностi майбутнiй
подiй. Група визнала знецiнення заборгованостi сублiзингоодержувача в повному розмiрi в
попереднiх звiтних перiодах, що призвело до наявностi значної суми непокритих збиткiв,
вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься у Консолiдованому Звiтi про управлiння вiдповiдно до
ЗУ № 996-XIV та у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV (далi - ЗУ № 3480-IV), але не є
фiнансовою звiтнiстю за 2020 рiк та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї, яка мiститься у
Консолiдованому Звiтi про управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Консолiдований Звiт про управлiння, наданий управлiнським персоналом Компанiї,
узгоджується з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Компанiї за 2020 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, окрiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має
iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Групи.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть
в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкує суттєве
викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї Консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, невiрнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд сумнiв можливiсть Групи продовжувати безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму аудиторському звiтi до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї
у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття iнформацiї є неналежним,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi
включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть
операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення;
отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової
iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення
думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування,
нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами
аудиторської думки.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсягу та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд
час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Згiдно з вимогами ЗУ № 3480-IV, вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку вiдносно
деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння.
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння,
ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття
якої вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-IV.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Ковальчук Галина Степанiвна.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю
емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової
звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом
основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi.

