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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33951781
4. Місцезнаходження: 79013, Україна, Львівська обл., Львiв, вулиця Єфремова 32а
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 298 97 57, (032) 298 97 92
6. Адреса електронної пошти: mf@unilease.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): 19.04.2019, Протокол Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" № 42 вiд 19.04.2019р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.unilease.com.ua/
24.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) інформація про розвиток емітента

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4) звіт про корпоративне управління

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

- інформація про наглядову раду

- інформація про виконавчий орган

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

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

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

- повноваження посадових осіб емітента

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Вiдсутнi вiдомостi щодо участi емiтента в iншх юридичних особах, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретяря, оскiльки емiтент за органiзацiйно - правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вiдсутня вiдсутня iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки рейтингова оцiнка Емiтента не проводилася.

Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, оскiльки у емiтента вiдсутнi такi. 

Вiдсутня iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, оскiльки у 2018 роцi штрафних санкцiй, накладених органами державної влади немає.

Вiдсутня iнформацiя Опис бiзнесу, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, оскiльки емiтент за органiзацiйно - правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вiдсутня iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про звiт керiвництва (звiт про управлiння), в тому числi: 

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2) iнформацiя про розвиток емiтента;

3) iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента;

- завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;

- iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв;

4) звiт про корпоративне управлiння;

- власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;

- кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати;

- iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;

- iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ;

- iнформацiя про наглядову раду;

- iнформацiя про виконавчий орган;

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтент;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

- iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

- повноваження посадових осiб емiтента,

оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв), оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про випуски акцiй емiтента, оскiльки емiтентом акцiї не випускались.

Вiдсутня iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

Вiдсутня iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

Вiдсутня iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вiдсутня iнформацiя: звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Згiдно ПРОСПЕКТУ емiсiї облiгацiй пiдприємства ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, зареєстрованого НКЦПФР 02.04.18р. вид забезпечення - вiдсутнiй.

Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня 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, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вiдсутня iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Вiдсутня iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про вчинення значних правочинiв, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.

Вiдсутня iнформацiя - твердження щодо рiчної iнформацiї, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом оскiльки таке розкриття не передбачено пунктом 5 абзацом 6 глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.

Вiдсутня iнформацiя щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, оскiльки такої iнформацiї впродовж звiтного перiоду не було.

Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.

Вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, в тому числi: 

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року, оскiльки оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.

Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.

Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних сертифiкатiв.

Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.

Вiдсутня iнформацiя щодо основних вiдомостей про ФОН, оскiльки емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН.

Вiдсутня iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, оскiльки емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН.

Вiдсутня iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, оскiльки емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН.

Вiдсутня iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, оскiльки емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН.

Вiдсутня iнформацiя про правила ФОН, оскiльки емiтент не здiйснював випуску цiнних паперiв ФОН.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 №382704
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.11.2005
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	10000000
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
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	64.91 - Фiнансовий лiзинг
	64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
	66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ОКСI БАНК"
2) МФО банку
	325990
3) Поточний рахунок
	2600001000321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "МIБ"
5) МФО банку
	380582
6) Поточний рахунок
	26500011613777

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Надання послуг фiнансового лiзингу
№ 3286
25.07.2018
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Опис
ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" має право надавати послуги з фiнансового лiзингу на пiдставi Лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме надання послуг фiнансового лiзингу.
Розпорядження НАЦКОМФIНПОСЛУГ про надання лiцензiї 25.07.2017 № 3286. Строк дiї лiцензiї безстрокова.



16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
456/232/15-ц
Касацiйний цивiльний суд в складi Верховного суду
ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
Лобойко Олексiй Петрович
ТОВ "Бетоль"
стягнення заборгованостi за договором поруки в розмiрi 1 131 723,58 грн.
судом I iнстанцiї позов задоволено, судом апеляцiйної  iнстанцiї рiшення суду I iнстанцiї скасовано - у задоволеннi позову вiдмовлено. Вiдкрито касацiйне провадження, призначено склад суду, очiкується призначення справи до розгляду
Примітки:

2
461/14890/14-ц
Касацiйний цивiльний суд в складi Верховного суду
ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"Римар Тарас Миколайович (Позивач за зустрiчним позовом)ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"; Римар Тарас Миколайович (Позивач за зустрiчним позовом)
Римар Тарас МиколайовичТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" (Вiдповiдач за зустрiчним позовом)Римар Тарас Миколайович; ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" (Вiдповiдач за зустрiчним позовом)
ТОВ "Бетоль"
стягнення заборгованостi за договором поруки в розмiрi 1 131 723,58 грн. та зустрiчний позов про визнання поруки припиненою
судами I та апеляцiйної iнстанцiй у задоволеннi позову вiдмовлено, а задоволено зустрiчний позов. Вiдкрито касацiйне провадження, призначено склад суду, очiкується призначення справи до розгляду
Примітки:


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори учасникiв
1. Компанiя Емерджинг Маркет Партнерз ЛТД. (Emerging Market Partners Ltd.), яка володiє часткою у розмiрi 26,00% (двадцять шiсть вiдсоткiв) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 2 600 000 грн. та складає 2 600 000 голосiв.
2. Компанiя Емерджинг Маркет Партнерс Холдiнг АГ (Emerging Market Partners Holding AG), яка володiє часткою у розмiрi 24,00% (двадцять чотири вiдсотки) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 2 400 000 грн. та складає 2 400 000 голосiв.
3. Антонов Вiталiй Борисович (iдентифiкацiйний код № 2299111457), який володiє часткою у розмiрi 24,99% (двадцять чотири цiлих дев'яносто дев'ять сотих вiдсоткiв) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 2 499 000 грн. та складає 2 499 000 голосiв.
4. Даниляк Василь Валерiйович (iдентифiкацiйний код № 2713908656), який володiє часткою у розмiрi 5,51% (п'ять цiлих п'ятдесят одна сота вiдсоткiв) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 551 000 грн. та складає 551 000 голосiв.
5. Демiнська Наталiя Станiславiвна (iдентифiкацiйний код № 2829408348), яка володiє часткою у розмiрi 4,00% (чотири вiдсотка) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 400 000 грн. та складає 400 000 голосiв.
6. Костюк Андрiй Михайлович (iдентифiкацiйний код № 2540214456), який володiє часткою у розмiрi 7,63% (сiм цiлих шiстдесят три сотих вiдсоткiв) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 763 000 грн. та складає 763 000 голосiв.
7. Павленко Олександр Вiкторович (iдентифiкацiйний код № 2436401775), який володiє часткою у розмiрi 7,87% (сiм цiлих вiсiмдесят сiм сотих) Статутного капiталу (фонду) ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", що в грошовому еквiвалентi складає 787 000 грн. та складає 787 000 голосiв.
1. Представник Емерджинг Маркет Партнерз лтд. (Emerging Market Partners Ltd.), Петрук Андрiй Феодосiйович (Довiренiсть вiд 24.01.2018).

2. Представник Емерджинг Маркет Партнерс Холдiнг АГ (Emerging Market Partners Holding AG), представник 
Петрук Андрiй Феодосiйович (Довiренiсть вiд 30.01.2018 р.).

3. Антонов Вiталiй Борисович

4. Даниляк Василь Валерiйович

5. Демiнська Наталiя Станiславiвна

6. Костюк Андрiй Михайлович

7. Павленко Олександр Вiкторович
Виконавчий орган - Директор
Директор ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна".
Ануфрiєв Артур Cергiйович, що дiє на пiдставi Протоколу № 19 Загальних зборiв учасникiв ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" вiд 20.07.2010р.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ануфрiєв Артур Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2424114692
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	перша вища за квалiфiкацiєю iнженер-економiст, друга вища за квалiфiкацiєю менеджер
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Спiльне українсько-канадське пiдприємство "Росан", 	14369134, заступник начальника ПЕВ фiнансового департаменту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.08.2010, обрано невизначений
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди директору ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", в грошовiй формi за 2018 рiк становить 288,9 тис. грн. В натуральнiй формi не отримано. Виробничий стаж - 32 роки 10 мiсяцiв, стаж роботи на посадi директора в ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" - 8 рокiв 5 мiсяцiв. Впродовж останнiх п'яти рокiв займає посаду директора ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Не займає iншої посади на будь - якому iншому пiдприємствi. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Салiщева Анастасiя Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2690317822
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	вища за квалiфiкацiєю органiзатор торгiвлi, отримала свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацiї за курсом "Бухгалтерський облiк в сучасних умовах"
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТзОВ "Територiя Клiмату", 	37776125, бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.02.2014, обрано невизначений
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди головному бухгалтеру ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", в грошовiй формi за 2018 рiк становить 200,00 тис. грн. В натуральнiй формi не отримано. Виробничий стаж - 21 рокiв, стаж роботи на посадi головного бухгалтера в ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна - 4 роки 10 мiсяцiв. До квiтня 2013 року займала посаду бухгалтера ТзОВ "Територiя Клiмату". З лютого 2014 року займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна". Не займає iншої посади на будь - якому iншому пiдприємствi. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанiя Емерджiнг Маркет Партнерз ЛТД. (Emerging Market Partners LTD.)
№584443
Британськi Вiргiнськi Острови, Песi Iстейт, Роад Таун, Тортола,  а.с. 958
26
Компанiя Емерджiнг Маркет Партнерс Холдiнг АГ (Emerging Market Partners Holding AG)
№СН-020.3.036.580-4
8002, Швейцарiя,  Цюрiх, Фрайгутштрассе 15
24
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Антонов Вiталiй Борисович
24,99
Даниляк Василь Валерiйович
5,51
Демiнська Наталiя Станiславiвна
4
Костюк Андрiй Михайлович
7,63
Павленко Олександр Вiкторович
7,87
Усього
100

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента 
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (шт.)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
Термін виплати процентів
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
02.04.2018
19/2/2018
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000200794
відсоткові
1 000
20 000
Бездокументарні іменні
20 000 000
16
бездокументарна
1 814 070,05
26.07.2023
Опис
Товариство випустило iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї (Серiї С) загальною кiлькiстю 20 000 штук, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) у бездокументарнiй формi (надалi Облiгацiї). Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу. 
Грошовi кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, Товариство в обсязi 100% використало для фiнансування договорiв лiзингу з метою придбання предметiв лiзингу. Можливiсть обов'язкового викупу Емiтентом облiгацiй у власникiв за їх вимогою або за вимогою Емiтента пiд час обiгу облiгацiй не передбачена - умовами розмiщення не передбачений обов'язок Емiтента здiйснювати обов'язковий викуп облiгацiй.
В термiн обiгу облiгацiй власник облiгацiй може звернутися до Товариства щодо викупу облiгацiй (Серiя С). Викуп облiгацiй (Серiя С) можливий за домовленiстю сторiн.
Власники облiгацiй (Серiї С) Емiтента згiдно проспекту емiсiї мають право:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при їх погашеннi та вiдсотковий дохiд у встановленнi строки;
- здiйснювати операцiї купiвлi-продажу облiгацiй на вторинному ринку згiдно з чинним законодавством i з урахуванням обмежень, що встановленi умовами цього випуску;
- подавати облiгацiї Емiтенту для викупу з урахуванням умов розмiщення облiгацiй та чинного законодавства України;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням вимог цього випуску.
01 жовтня 2018р. ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" уклало:
-	з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Актив", що дiє вiд свого iменi як компанiя з управлiння активами пайового венчурного iнвестицiйного фонду недиверсифiкованого виду закритого типу "ВЕСТ ФIНАНС" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Актив" та за рахунок коштiв фонду договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв на викуп облiгацiй iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених), на загальну вартiсть 15 000 000,00 грн., загальною кiлькiстю 15 000 штук, згiдно Графiку оплати за цiннi папери iз щоквартальним викупом: 29.10.2018р. та 26.01.2019р. на 785 000,00 грн., з 26.04.2019р. по 26.04.2023р. на 790 000,0 грн. Термiн викупу до 26.04.2023р.;
-	з ТОВ "Укрсервiс" договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв на викуп облiгацiй iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених), на загальну вартiсть 1 300 000,00 грн., загальною кiлькiстю 1 300 штук, згiдно Графiку оплати за цiннi папери iз щоквартальним викупом на 260 000,00 грн. Термiн викупу до 26.10.2019р.
Викуп облiгацiй вiдбувається щоквартально, починаючи з 29.10.18р. Кiнцева дата викупу облiгацiй - 26.04.2023р. 
У 2018 роцi Емiтент викупив облiгацiй у кiлькостi 1 045 шт., загальною номiнальною вартiстю 1 045 00,00 грн.
Зазначенi викупленi облiгацiї перебувають на рахунку в цiнних паперах Емiтента у Центральному депозитарiю. 
В подальшому викуп облiгацiй буде здiйснюватись у вiдповiдностi до погоджених Графiкiв оплати за цiннi папери. 
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюються згiдно пункту 13 "Порядок виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (у разi прийняття рiшення про публiчне/приватне розмiщення вiдсоткових облiгацiй)" ПРОСПЕКТУ емiсiї облiгацiй пiдприємства ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
Виплата вiдсоткового доходу по облiгацiях здiйснюється дванадцять разiв протягом одного банкiвського дня з дати закiнчення вiдповiдного вiдсоткового перiоду у строки, зазначенi у Проспектi емiсiї.
У 2018 роцi Емiтентом виплачено суму вiдсоткового доходу за облiгацiями у розмiрi 1 814 070,05 грн. за такi вiдсотковi перiоди: 
2) з 27.05.2018р. по 26.06.2018р. у розмiрi 236 712,33 грн. 
3) з 27.06.2018р. по 26.07.2018р. у розмiрi 263 013,69 грн.
4) з 27.07.2018р. по 26.08.018р. у розмiрi 271 780,83 грн. 
5) з 27.08.2018р. по 26.09.2018р. у розмiрi 271 780,83 грн.
6) з 27.09.2018р. по 26.10.2018р. у розмiрi 263 013,69 грн.
7) з 27.10.2018р. по 28.10.2018р. у розмiрi 916,17 грн.
з 27.10.2018р. по 26.11.2018р. у розмiрi 257 580,27 грн.
8) з 27.11.2018р. по 26.12.2018р. у розмiрi 249 271,24 грн.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
172
150
0
0
172
150
  будівлі та споруди
2
2
0
0
2
2
  машини та обладнання
70
50
0
0
70
50
  транспортні засоби
100
98
0
0
100
98
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
172
150
0
0
172
150
Опис
Станом на кiнець 31.12.2018р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 382 тис. грн., а саме: "будiвлi та споруди" - 4 тис. грн., "машини та обладнання" - 160 тис. грн., "транспортнi засоби" - 218 тис. грн. 
Сума накопиченого зносу становить 232 тис. грн., а вiдповiдно залишкова вартiсть становить 150 тис. грн.
Станом на 31.12.2018р. первiсна вартiсть Основних засобiв становить 382 тис. грн., а саме: будiвлi та споруди - 4 тис. грн.; машини та обладнання - 160 тис. грн.; транспортнi засоби - 218 тис. грн.
Сума накопиченого зносу становить 232 тис. грн., а вiдповiдно залишкова вартiсть становить 150 тис. грн.
Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Активи вартiстю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї за наступними групами основних засобiв: будiвлi i споруди - 10-50 рокiв; машини та обладнання - 2-25 рокiв; транспортнi засоби - 5-49 рокiв.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад - поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкта основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням при вибуттi об'єкта основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
13 611
13 049
Статутний капітал (тис.грн)
10 000
10 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
0
0
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17.11.2004 р. iз змiнами та доповненнями.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i забезпечення - Зобов'язання пов'язаннi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Висновок
Станом на 31.12.2018 року рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 3 611,00 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Емiтента є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
20 636
X
X
у тому числі:

Кредит
20.01.2017
446
27
30.01.2020
Невiдновлювана кредитна лiнiя
16.03.2017
523
25
15.03.2020
Кредит
30.03.2017
264
25
30.03.2020
Кредит
07.04.2017
40
26
25.03.2020
Кредит
21.04.2017
177
26
03.04.2020
Кредит
08.06.2017
50
26
30.05.2019
Кредит
09.06.2017
15
24
30.05.2019
Кредит
14.06.2017
31
23
13.06.2019
Кредит
26.06.2017
52
23
25.06.2019
Кредит
27.06.2017
550
23
26.06.2020
Кредит
01.08.2017
49
23
26.08.2019
Кредит
03.08.2017
54
23
27.07.2020
Кредит
16.08.2017
285
22
10.08.2020
Кредит
17.08.2017
246
22
14.08.2020
Кредит
30.08.2017
241
23
25.08.2020
Кредит
30.08.2017
49
23
20.08.2019
Кредит
06.09.2017
156
23
23.08.2019
Кредит
19.10.2017
308
22
15.10.2019
Кредит
27.10.2017
111
22
20.10.2020
Кредит
27.10.2017
181
23
15.10.2020
Кредит
17.11.2017
66
22
15.11.2019
Кредит
29.11.2017
92
22
25.11.2019
Кредит
28.12.2017
414
22
25.12.2020
Кредит
12.02.2018
559
22
05.02.2021
Кредит
28.02.2018
102
22
25.03.2019
Кредит
13.03.2018
84
23
25.02.2020
Кредит
14.03.2018
200
22
10.03.2020
Кредит
20.03.2018
233
22
15.04.2019
Кредит
29.03.2018
405
22
22.03.2021
Кредит
05.04.2018
257
22
25.03.2021
Кредит
10.10.2018
132
22
25.09.2020
Кредит
11.10.2018
143
22
05.11.2019
Кредит
17.10.2018
646
22
25.09.2020
Кредит
23.10.2018
407
22
22.11.2019
Кредит
29.11.2018
452
22
23.11.2020
Кредит
13.12.2018
144
22
10.12.2021
Кредит
14.12.2018
254
22
24.01.2020
Кредит
27.12.2018
605
22
25.12.2020
Кредит
24.11.2017
291
22
20.11.2020
Кредит
13.12.2017
1 241
22
08.12.2020
Кредит
03.01.2018
1 969
22
23.12.2020
Кредит
21.05.2018
1 203
22
14.05.2020
Кредит
13.11.2018
890
22
04.11.2020
Кредит
15.11.2018
1 188
22
09.11.2021
Кредит
20.12.2018
1 541
22
17.01.2020
Кредит
22.12.2018
578
22
17.01.2020
Кредит
22.12.2018
578
22
17.01.2020
Кредит
22.12.2018
578
22
17.01.2020
Кредит
19.11.2018
399
21
18.11.2020
Кредит
26.12.2018
1 157
21
24.12.2021
Зобов’язання за цінними паперами
X
18 955
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
18 955
X
X
Iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)  облiгацiї серiї С
02.04.2018
18 955
16
26.07.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X


0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X


0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X


0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X


0
X

Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
236
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
39 827
X
X
Опис
Станом на 31.12.2018р. зобов'язання Емiтента за одержаними кредитами, у порiвняннi з 2017 роком, збiльшились на 72,2% i складають 20 635,7 тис. грн., з них:
- поточна заборгованiсть за кредитами - 13 245,5 тис. грн.
- довгострокова заборгованiсть за кредитами - 7 390,2 тис. грн.
Iншi зобов'язання та забезпечення становлять:
- розрахунки за нарахованими вiдсотками за кредитами - 203,0 тис. грн.
- податковий кредит - 33,0 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI-Захiд"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
30203617
Місцезнаходження
79005, Україна, Львівська обл., Львiв, С. Томашiвського,5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2010
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.05.2001
Міжміський код та телефон
(032) 297-05-69
Факс
(032) 297-05-69
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI-Захiд" проводила аудит фiнансової звiтностi Емiтента, консультацiї з питань бухгалтерського облiку. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя А01, №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.05.1999
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-00
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис
Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.
Договiр про заснування Нацiонального депозитарiю України пiдписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрацiя вiдбулася 17 травня 1999 року.
12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон), згiдно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк усiх емiсiйних цiнних паперiв, проведення депозитарних операцiй за розпорядженнями емiтента, виплата доходiв/сум погашення грошовими коштами власникам iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених) облiгацiй емiтента. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20113829
Місцезнаходження
01133, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Лесi Українки, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ №569719, АГ №5697
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.03.2011
Міжміський код та телефон
(044) 281-61-55
Факс
(044) 223-26-00
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 65.12  Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" надає емiтенту послуги страхування:
- добровiльне страхування наземного транспорту (КАСКО);
- обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (ОЦВ);
- добровiльного страхування майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20782312
Місцезнаходження
04053, Україна, Київська обл., Київ, Сiчових стрiльцiв, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
500113
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.12.2009
Міжміський код та телефон
(044) 581-04-00
Факс
(044) 581-05-55
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 65.12  Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" надає Емiтенту послуги страхування з добровiльного страхування майна пiдприємств.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
13800475
Місцезнаходження
79022, Україна, Львівська обл., Львiв, Городоцька, 174
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 594183,
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
07.12.2011
Міжміський код та телефон
(032) 297-60-63
Факс
(032) 297-60-66
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 65.12  Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" надає Емiтенту послуги страхування з:
- добровiльного страхування наземного транспорту (КАСКО);
- обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (ОЦВ).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30115243
Місцезнаходження
03062, Україна, Київська обл., Київ, проспект Перемоги,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №500437
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.12.2009
Міжміський код та телефон
(044) 536-00-20
Факс
(044) 536-00-21
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 65.12  Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" надає Емiтенту послуги страхування з добровiльного страхування майна.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20842474
Місцезнаходження
04176, Україна, Київська обл., Київ, Електрикiв, 29А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №528580
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
07.04.2010
Міжміський код та телефон
(044) 461-85-02
Факс
(044) 461-85-07
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 65.12  Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Публiчне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" надає Емiтенту послуги страхування з:
- добровiльного страхування вантажу;
- добровiльного страхування майна.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Акцiонерне товариства "ОКСI БАНК"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
09306278
Місцезнаходження
79019, Україна, Львівська обл., Львiв, Газова, 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
247
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональний банк Ураїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.11.2011
Міжміський код та телефон
(032) 232-37-35
Факс
(032) 242-58-60
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 64.19 Iншi види грошового посередництва
Опис
АТ "ОКСI БАНК" надає послуги Емiтенту з:
- розрахунково-касового обслуговування;
- надання кредитiв;
- приймання депозитiв у нацiональнiй валютi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Акцiонерне товариство "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
	3581051
Місцезнаходження
01015, Україна, Київська обл., Київ, Лаврська, 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
242
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональний банк Ураїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.11.2011
Міжміський код та телефон
(044) 593-74-99
Факс
(044) 351-79-01
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 64.19 Iншi види грошового посередництва
Опис
АТ "МIБ" надає послуги Емiтенту з:
- розрахунково-касового обслуговування;
- надання кредитiв;
- приймання депозитiв у нацiональнiй валютi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Акцiонерне товариство "ТАСКОМБАНК"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
09806443
Місцезнаходження
01032, Україна, Київська обл., Київ, Симона Петлюри, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
84
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональний банк Ураїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.10.2011
Міжміський код та телефон
(044) 393-25-83
Факс
(044) 393-25-89
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 64.19 Iншi види грошового посередництва
Опис
АТ "ТАСКОМБАНК" надає послуги емiтенту з:
- розрахунково- касового обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Акцiонерне Товариство "МОТОР-БАНК"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
35345213
Місцезнаходження
69068, Україна, Запорізька обл., Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 54-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональний банк Ураїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.11.2011
Міжміський код та телефон
(061) 720-54-11
Факс
(061) 720-54-13
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 64.19 Iншi види грошового посередництва
Опис
АТ "МОТОР-БАНК" надає послуги емiтенту з:
- отримання кредитiв, 
- розрахунково-касове обслуговування;


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи
00032129
Місцезнаходження
01001, Україна, Київська обл., Київ, Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональний банк Ураїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.10.2011
Міжміський код та телефон
(044) 363-01-33
Факс
(044) 247-85-68
Вид діяльності
Основний вид економiчної дiяльностi (КВЕД): 64.19 Iншi види грошового посередництва
Опис
ПАТ "Державний ощадний банк України" надає Емiтенту послуги з:
- розрахунково-касового обслуговування;
- зарплатний проект.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою дiяльнiстю "IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА ЗАХIД"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
	3917411
Місцезнаходження
79024, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, Львiв, Зустрiчна , 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
885/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
09.11.2018
Міжміський код та телефон
(032) 253-63-62
Факс
(032) 253-63-62
Вид діяльності
1.1. Оцiнка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомостi), у тому числi земельних дiлянок, та майнових прав на них.1.2. Оцiнки машин i обладнання.1.3. Оцiнка колiсних транспортних засобiв.1.4. Оцiнка лiтальних апаратiв.1.5. Оцiнка судноплавних
Опис
Товариство з обмеженою дiяльнiстю "IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА ЗАХIД" надає послуги з оцiнки обладнання, переданого у фiнансовий лiзинг. 

КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
за ЄДРПОУ
33951781
Територія
Львівська область, Франкiвський р-н
за КОАТУУ
4610136900
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
240
Вид економічної діяльності
Фінансовий лізинг
за КВЕД
64.91
Середня кількість працівників: 8
Адреса, телефон: 79013 Львiв, вулиця Єфремова 32а, (032) 298 97 57
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 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
6
4
    первісна вартість
1001
24
25
    накопичена амортизація
1002
( 18 )
( 21 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
172
150
    первісна вартість
1011
346
382
    знос
1012
( 174 )
( 232 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
8 671
20 578
Відстрочені податкові активи
1045
31
28
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
8 880
20 760
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
33
39
Виробничі запаси
1101
33
39
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
11 479
24 469
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
3 866
2 081
    з бюджетом
1135
198
9
    у тому числі з податку на прибуток
1136
43
0
    з нарахованих доходів
1140
5
66
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
1 619
999
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2 367
5 513
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
19 567
33 176
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
28 447
53 936

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
10 000
10 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
98
131
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
2 833
3 336
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
12 931
13 467
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
6 612
7 390
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
14 760
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
6 612
22 150
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
8 292
17 440
    товари, роботи, послуги
1615
7
124
    розрахунками з бюджетом
1620
0
105
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
105
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0
0
    одержаними авансами
1635
138
270
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
118
144
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
349
236
Усього за розділом IІІ
1695
8 904
18 319
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
28 447
53 936
Примітки: Додаткова iнформацiя вiдсутня

Керівник				Ануфрiєв Артур Сергiйович

Головний бухгалтер			Салiщева Анастасiя Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
за ЄДРПОУ
33951781

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
66 488
29 469
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 57 684 )
( 23 288 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
8 804
6 181
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
54
81
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 702 )
( 1 506 )
Витрати на збут
2150
( 1 241 )
( 936 )
Інші операційні витрати
2180
( 238 )
( 565 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
5 677
3 255
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
965
35
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 5 973 )
( 3 246 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
669
44
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-166
-28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
503
16
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
33
98
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
33
98
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
33
98
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
536
114
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
69
57
Витрати на оплату праці
2505
1 370
1 150
Відрахування на соціальні заходи
2510
277
224
Амортизація
2515
58
22
Інші операційні витрати
2520
1 408
1 553
Разом
2550
3 182
3 006
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Додаткова iнформацiя вiдсутня

Керівник				Ануфрiєв Артур Сергiйович

Головний бухгалтер			Салiщева Анастасiя Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
за ЄДРПОУ
33951781


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
49 405
33 109
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
17 685
8 355
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
42
20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
5
53
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 63 773 )
( 28 035 )
Праці
3105
( 1 101 )
( 931 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 295 )
( 241 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 302 )
( 365 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 15 )
( 102 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 28 )
( 248 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 18 351 )
( 10 626 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 5 509 )
( 3 049 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-22 194
-1 710
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
905
32
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 6 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
905
26
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
137 775
66 297
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 113 151 )
( 63 205 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 189 )
( 154 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
24 435
2 938
Чистий рух коштів за звітний період
3400
3 146
1 254
Залишок коштів на початок року
3405
2 367
1 113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
5 513
2 367
Примітки: Додаткова iнформацiя вiдсутня

Керівник				Ануфрiєв Артур Сергiйович

Головний бухгалтер			Салiщева Анастасiя Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
за ЄДРПОУ
33951781

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
10 000
98
0
0
2 833
0
0
12 931
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
10 000
98
0
0
2 833
0
0
12 931
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
503
0
0
503
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
33
0
0
0
0
0
33
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
33
0
0
0
0
0
33
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
33
0
0
503
0
0
536
Залишок на кінець року 
4300
10 000
131
0
0
3 336
0
0
13 467
Примітки: Додаткова iнформацiя вiдсутня

Керівник				Ануфрiєв Артур Сергiйович

Головний бухгалтер			Салiщева Анастасiя Анатолiївна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2018 рiк
1. Iнформацiя про Товариство
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна".
Скорочене найменування: ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна".
Мiсцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта:
Мiсцезнаходження: 79013, Львiвська обл., м. Львiв, вул. С. Єфремова, буд. 32а
Телефон: (032) 298 97 57
Електронна пошта: office@unilease.com.ua
Дата заснування та державної реєстрацiї:
Товариство створене згiдно з Протоколом Зборiв засновникiв № 1 вiд 09 листопада 2005р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А00 №382704 видане Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради, номер запису 1 415 102 0000 009280 вiд 30 листопада 2005р.
Код за ЄДРПОУ: 33951781
Форма власностi: приватна
Дати внесення змiн до установчих документiв:
27 квiтня 2012 року Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради за №14151050009009280 були зареєстрованi Змiни до Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна", якi були затвердженi Протоколом № 22 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд 26.04.2012р.
25 червня 2012 року Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради за №14151050010009280 був зареєстрований Статут Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" (нова редакцiя), який був затверджений Протоколом № 23 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд 11.06.2012р.
Види дiяльностi за КВЕД-2010:
64.91 Фiнансовий лiзинг;
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення);
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв.
Товариство належить до iнституцiйного сектору економiки S.12302 Iншi приватнi фiнансовi посередники, крiм страхових корпорацiй та недержавних пенсiйних фондiв за КIСЕ.
Товариство здiйснює дiяльнiсть з надання предметiв лiзингу у фiнансовий та оперативний лiзинг.
Валютою звiтностi є гривня.
2. Ризики та економiчнi умови
Валютний ризик
Пiдприємство не залежить вiд валютних ризикiв тому, що всi операцiї здiйснюються в нацiональнiй валютi.
Кредитний ризик
Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною вiдсоткових ставок за кредитами, то Товариство не очiкує на зниження вiдсоткових ставок у передбачуваному майбутньому. Кредитування в Українi для бiльшостi компанiй є дорогим. Мiжнароднi компанiї можуть залучати кредити за низькими вiдсотковими ставками, а українськi компанiї змушенi залучати кредити вiд комерцiйних банкiв в Українi за високими вiдсотковими ставками.
Ризики ведення фiнансово-господарської дiяльностi
Високi податки та часта змiна законодавства та правил ведення пiдприємницької дiяльностi найбiльше перешкоджають макроекономiчнiй стабiльностi.
Недостатня узгодженiсть та послiдовнiсть законодавчих i регуляторних реформ призводить до неоднозначностi трактування податкового законодавства, тодi як саме податкове навантаження є серйозною перешкодою для ведення бiзнесу.
Контроль за дотриманням законодавства та забезпечення права власностi в Українi є неефективним.
Низькi темпи реформ у рiзних сферах, у тому числi - у сферi боротьби з корупцiєю. Швидшi реформи покращили б легкiсть ведення бiзнесу в Українi, в тому числi - процеси його реєстрацiї та отримання дозвiльних документiв. Також реформи додали б упевненостi iнвесторам в безпечностi iнвестування в Україну.
3. Принципи облiкової полiтики
3.1. Основа складання фiнансової звiтностi
Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi за 2018 рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), що вiдповiдає вимогам ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi".
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 рiк Товариство дотримувалося принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
"	методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
"	безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому).
"	зрозумiлостi;
"	доречностi (суттєвостi);
"	достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);
"	зiставностi;
"	можливостi перевiрки, тощо.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк була пiдготовлена, виходячи з припущення безперервної дiяльностi, що передбачає використання активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної господарської дiяльностi.
3.2. Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
3.3. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного строку їх використання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Термiни i методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.
3.4. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Активи, вартiстю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв	Строк корисної експлуатацiї
Будiвлi i споруди	10-50 рокiв
Машини та обладнання	2-25 рокiв
Транспортнi засоби	5-49 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад - поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням при вибуттi об'єкта основних засобiв.
3.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Товариство включає до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв готiвковi грошовi кошти, залишки на поточних рахунках у банках, а також високолiквiднi фiнансовi вкладення з термiнами погашення до 3-ох мiсяцiв, що складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках.
3.6. Капiтал у дооцiнках
Товариство проводило дооцiнку основних засобiв. Дооцiнку проводилось iз залученням незалежного експерта ТзОВ "Iнвестицiйна група "Захiд".
3.7. Дебiторська заборгованiсть
Аванси, виданi та отриманi, вiдображаються у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) окремо вiд торгової та iншої дебiторської / кредиторської заборгованостi. Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести взаємозалiк даних сум. Дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтностi з урахуванням резерву пiд збитки. Резерв пiд збитки по кожному дебiтору,  формується згiдно затвердженого Положення про формування резерву пiд збитки Товариства. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
3.8. Запаси
До витрат на придбання запасiв Товариство вiдносить такi види витрат:
"	цiну придбання;
"	витрати на транспортування;
"	суми податкiв, що не вiдшкодовуються, та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.
Собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надходження - перший вiдпуск" (ФIФО).
Товариство застосовує однаковi формули оцiнки для всiх запасiв, подiбних за характером та їх використання.
Визначення класiв запасiв.
Товариство розкриває окремо балансову вартiсть за такими класами запасiв:
"	товари;
"	сировина (матерiали).
3.9. Процентнi кредити та позики
Товариство залучало кредити та позики в комерцiйних банках за рiзними вiдсотковими ставками кредитування. Їх погашення вiдбувається у вiдповiдностi до умов кредитних договорiв.
3.10. Оренда
Лiзинг класифiкується як фiнансовий у разi, якщо термiн лiзингу перевищує 75% термiну корисного використання активу або якщо теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв перевищує 90% справедливої вартостi активу.
3.11. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
3.12. Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання
Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю.
3.13. Забезпечення (резерв вiдпусток)
Забезпечення визнаються якщо:
"	Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
"	ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; та
"	можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Забезпечення переглядаються на кожну дату Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки.
3.14. Визнання доходiв та витрат
Доходи визнаються Товариством в той момент, коли iснує висока ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди вiд операцiй будуть отриманi i сума доходу може бути достовiрно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Товариства. Доходи i витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) в тому перiодi, у якому товари, роботи (послуги) були фактично придбанi (наданi) i була завершена передача пов'язана з цими товарами (послугами) ризикiв й економiчних вигiд, незалежно вiд того, чи була проведена фактична оплата таких товарiв, робiт (послуг).
3.15. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток у звiтностi Товариства являє собою суму податкiв на прибуток до сплати щодо оподаткованого прибутку.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату Балансу (Звiту про фiнансовий стан) мiж податковими базами активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки.
На кожну дату складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, ?рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинностi або були затвердженi на дату Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
З 01 сiчня 2018р. Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами".
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" визначає принципи фiнансової звiтностi щодо фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi забезпечують надання користувачам фiнансової звiтностi доречної та корисної iнформацiї, необхiдної для виконання ними оцiнки сум, строкiв i невизначеностi майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання.
МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" передбачає детальне розкриття iнформацiї про доходи, мiстить iнструкцiї щодо операцiй, якi ранiше всебiчно не розглядалися, а також мiстить удосконаленi iнструкцiї щодо угод, якi складаються з багатьох елементiв.
Наведенi нижче новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2018р. та не були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Товариство планує їх застосування з дати набрання чинностi.
МСФЗ 16 "Оренда" замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення" та ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". Стандарт усуває дiючу подвiйну модель облiку для орендарiв, яка подiляє договори на угоди фiнансового лiзингу, що облiковуються поза балансом та операцiйної оренди, що облiковуються на балансi. Натомiсть запроваджується єдина модель балансового облiку, подiбна до iснуючої моделi облiку за договорами фiнансового лiзингу. Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг та операцiйну оренду. МСФЗ 16 "Оренда" є чинним для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2019р. або пiзнiше, при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Товариство не застосовувало цей стандарт достроково.
5. Нематерiальнi активи (тис. грн.)

Групи не матерiальних активiв: Авторське право та сумiжнi з ним права
Код рядка: 050 
Залишок на початок року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 13
- накопичена амортизацiя: 13
Надiйшло за рiк: 0
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -):
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
- накопиченої амортизацiї :0
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- накопичена амортизацiя :0
Нараховано амортизацiї за рiк: 0
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 13
- накопиченої амортизацiї: 13

Групи не матерiальних активiв: Iншi нематерiальнi активи
Код рядка: 070 
Залишок на початок року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 11
- накопичена амортизацiя: 5
Надiйшло за рiк: 2
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -):
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
- накопиченої амортизацiї :0
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 1
- накопичена амортизацiя :1
Нараховано амортизацiї за рiк: 4
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 12
- накопиченої амортизацiї: 8

Групи не матерiальних активiв: Разом
Код рядка: 080 
Залишок на початок року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 24
- накопичена амортизацiя: 18 
Надiйшло за рiк: 2
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -):
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
- накопиченої амортизацiї :0
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 1
- накопичена амортизацiя :1
Нараховано амортизацiї за рiк: 4
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 25
- накопиченої амортизацiї: 21

Зменшення корисностi i вiдновлення корисностi у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та суми накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у звiтному перiодi не вiдбувались.
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, немає.
Витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було.
Нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду не було.
Переданих у заставу нематерiальних активiв немає.
Договорiв на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось.

6. Основнi засоби

Групи основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Залишок на початок року: 
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 4
- знос: 2
Надiйшло за рiк: 0
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -): 
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
- зносу: 0
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
Нараховано амортизацiї за рiк: 0
Втрати вiд зменшення корисностi: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої вартостi): 0
- зносу: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 4
- знос: 2
у тому числi:
- одержанi за фiнансовою орендою:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
- переданi в оперативну оренду:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0

Групи основних засобiв: Машини та обладнання
Залишок на початок року: 
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 172
- знос: 102
Надiйшло за рiк: 0
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -): 
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 0
- зносу: 0
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 13
- знос: 13
Нараховано амортизацiї за рiк: 20
Втрати вiд зменшення корисностi: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої вартостi): 0
- зносу: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 159
- знос: 109
у тому числi:
- одержанi за фiнансовою орендою:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
- переданi в оперативну оренду:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0

Групи основних засобiв: Транспортнi засоби
Залишок на початок року: 
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 170
- знос: 70
Надiйшло за рiк: 0
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -): 
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 49
- зносу: 17
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
Нараховано амортизацiї за рiк: 34
Втрати вiд зменшення корисностi: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої вартостi): 0
- зносу: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 219
- знос: 121
у тому числi:
- одержанi за фiнансовою орендою:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
- переданi в оперативну оренду:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0

Групи основних засобiв: Разом
Залишок на початок року: 
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 346
- знос: 174
Надiйшло за рiк: 0
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -): 
- первiсної (переоцiненої) вартостi: 49
- зносу: 17
Вибуло за рiк:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 13
- знос: 13
Нараховано амортизацiї за рiк: 54
Втрати вiд зменшення корисностi: 0
Iншi змiни за рiк:
- первiсної (переоцiненої вартостi): 0
- зносу: 0
Залишок на кiнець року:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 382
- знос: 232
у тому числi:
- одержанi за фiнансовою орендою:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0
- переданi в оперативну оренду:
- первiсна (переоцiнена) вартiсть: 0
- знос: 0

Основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження немає.
Переданих у заставу основних засобiв немає.
Договори на придбання в майбутньому основних засобiв не укладались.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немає.
Вилучення основних засобiв для продажу в звiтному перiодi не здiйснювалось.
Основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового використання впродовж звiтного перiоду не було.
Вiдбулись змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв впродовж звiтного перiоду. Розмiр додаткового капiталу збiльшено на 33 тис. грн.

7. Запаси

Найменування показника: Сировина i матерiали
Код рядка: 1100
Балансова вартiсть на кiнець року: 5
Переоцiнка за рiк:
- збiльшення чистої вартостi реалiзацiї*: 0
- уцiнка: 0

Найменування показника: Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Код рядка: 1100
Балансова вартiсть на кiнець року: 34
Переоцiнка за рiк:
- збiльшення чистої вартостi реалiзацiї: 0
- уцiнка: 0

Найменування показника: Разом
Код рядка: 1100
Балансова вартiсть на кiнець року: 39
Переоцiнка за рiк:
- збiльшення чистої вартостi реалiзацiї*: 0
- уцiнка: 0
Запаси в заставi не перебувають.

8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
8.1. Склад короткострокової дебiторської заборгованостi

Найменування показника: За продукцiю, товари, роботи, послуги:
Код рядка: 1125
31.12.2017р.: 11 479
31.12.2018р.: 24 469
а саме:
-заборгованiсть за лiзинговими платежами:
31.12.2017р.: 2 493
31.12.2018р.: 2 176
-поточна заборгованiсть по невiдшкодованiй вартостi предметiв лiзингу
31.12.2017р.: 8 986
31.12.2018р.: 22 293

Найменування показника: За розрахунками: за виданими авансами:
Код рядка: 1130
31.12.2017р.: 3 866
31.12.2018р.: 2 081
а саме: 
-розрахунки з вiтчизняними постачальниками (за предмети лiзингу):
31.12.2017р.: 3 841
31.12.2018р.: 2 076
-розрахунки з iншими кредиторами (за наданими послугами):
31.12.2017р.: 23
31.12.2018р.: 3
-iншi
31.12.2017р.: 2
31.12.2018р.: 2

Найменування показника: За розрахунками: з бюджетом:
Код рядка: 1135
31.12.2017р.: 198
31.12.2018р.: 9

Найменування показника: Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Код рядка: 1155
31.12.2017р.: 1 619
31.12.2018р.: 999
а саме:
-розрахунки за претензiями
31.12.2017р.:1 211
31.12.2018р.: 998
-розрахунки з iншими дебiторами (в нацiональнiй валютi)
31.12.2017р.: 408
31.12.2018р.: 0
-iншi
31.12.2017р.:3
31.12.2018р.: 1

Разом:
31.12.2017р.: 17 162
31.12.2018р.: 27 558

Найменування показника: Резерв пiдзбитки
Код рядка: 1125
31.12.2014р.: (177)
31.12.2015р.: (157)

Найменування показника: Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше, нетто, всього :
31.12.2017р.: 16 985
31.12.2018р.: 27 401
Вся короткострокова дебiторська заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.

8.2. Склад довгострокової дебiторської заборгованостi
Найменування показника: Довгострокова дебiторська заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу
Код рядка: 1040
31.12.2017р.: 8 671
31.12.2018р.: 20 186
а також: Розрахунки з iншими дебiторами
31.12.2017р.: 0
31.12.2018р.: 392

Найменування показника: Довгострокова заборгованiсть за поставками та iнше, всього
31.12.2017р.: 8 671
31.12.2018р.: 20 578
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi включено заборгованiсть з термiном погашення бiльше 1 року.

9. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Найменування показника: Поточний рахунок у банку
Код рядка: 1167
31.12.2017р.: 2 367
31.12.2018р.: 5 513

Найменування показника: Разом
Код рядка: 1167
31.12.2017р.: 2 367
31.12.2018р.: 5 513

10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
10.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованостi

Найменування показника: Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Код рядка 1610
31.12.2017р.: 8 292	
31.12.2018р.: 17 440

Найменування показника: За розрахунками з бюджетом
Код рядка 1620
31.12.2017р.: 0	
31.12.2018р.: 105

Найменування показника: За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками
Код рядка 1615
31.12.2017р.: 7
31.12.2018р.: 124

Найменування показника: Аванси, отриманi на поставки
Код рядка 1635
31.12.2017р.: 138
31.12.2018р.: 270

Найменування показника: Поточнi забезпечення
Код рядка 1660
31.12.2017р.: 118
31.12.2018р.: 144

Найменування показника: Iншi поточнi зобов'язання
Код рядка 1690
31.12.2017р.: 348
31.12.2018р.: 236

Найменування показника:  Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього
31.12.2017р.: 8 903
31.12.2018р.: 18 319

10.2. Структура кредиторської довгострокової заборгованостi

Найменування показника: Довгостроковi кредити банкiв
Код рядка 1510
31.12.2017р.: 6 612
31.12.2018р.: 7 390

Найменування показника: Iншi довгостроковi зобов'язання
Код рядка 1515
31.12.2017р.: 0
31.12.2018р.: 14 760

Найменування показника: Довгостроковi зобов'язання, всього
31.12.2017р.: 6 612
31.12.2018р.: 22 150
В 2018 роцi ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" здiйснило приватний випуск облiгацiй. Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 20 000 000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Ставка вiдсоткового доходу - 16% рiчних. Серiя облiгацiй - С. Строк обiгу облiгацiй 5 рокiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств, реєстрацiйний № 19/2/2018, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата реєстрацiї 02 квiтня 2018р.
Дата видачi 04 липня 2018р.
01 жовтня 2018р. ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" уклало:
"	з ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Актив", що дiє вiд свого iменi як компанiя з управлiння активами пайового венчурного iнвестицiйного фонду недиверсифiкованого виду закритого типу "ВЕСТ ФIНАНС" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Актив" та за рахунок коштiв фонду Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв на викуп облiгацiй iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених), на загальну вартiсть 15 000 000,00 грн., загальною кiлькiстю 15 000 штук, згiдно Графiку оплати за цiннi папери iз щоквартальним викупом: 29.10.2018р. та 26.01.2019р. на 785 000,00 грн., з 26.04.2019р. по 26.04.2023р. на 790 000,0 грн. Термiн викупу до 26.04.2023р.;
"	з ТОВ "Укрсервiс" Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв на викуп облiгацiй iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених), на загальну вартiсть 1 300 000,00 грн., загальною кiлькiстю 1 300 штук, згiдно Графiку оплати за цiннi папери iз щоквартальним викупом на 260 000,00 грн. Термiн викупу до 26.10.2019р.

11. Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв:

Найменування показника:  Доходи вiд реалiзацiї:
- продукцiї, товарiв, робiт, послуг
Код рядка 2000
2018р.: 57 927
2017р.: 23 376
- вiдсотки за договорами фiнансового лiзингу
Код рядка 2000
2018р.: 8 561
2017р.: 6 093
Найменування показникаВсього 
Код рядка: 2000
2018р.: 66 488
2017р.: 29 469

12. Собiвартiсть реалiзацiї
Найменування показника: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг
Код рядка: 2050
2018р.: 57 684
2017р.: 23 288

Найменування показника: Всього
Код рядка: 2050
2018р.: 57 684
2017р.: 23 288

13. Адмiнiстративнi витрати
Найменування показника: Амортизацiя основних засобiв
Код рядка: 2130
2018р.: 54
2017р.: 20
Найменування показника: Амортизацiя нематерiальних активiв
Код рядка: 2130
2018р.: 3
2017р.: 2
Найменування показника: Витрати матерiалiв
Код рядка: 2130
2018р.: 10
2017р.: 6
Найменування показника: Витрати на утримання основних засобiв
Код рядка: 2130
2018р.: 40
2017р.: 37
Найменування показника: Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги
Код рядка: 2130
2018р.: 228
2017р.: 252
Найменування показника: Послуги банкiв
Код рядка: 2130
2018р.: 31
2017р.: 31
Найменування показника: Послуги зв'язку
Код рядка: 2130
2018р.: 20
2017р.: 15
Найменування показника: Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п 
Код рядка: 2130
2018р.: 1097
2017р.: 970
Найменування показника: Резерви невикористаних вiдпусток
Код рядка: 2130
2018р.: 116
2017р.: 101
Найменування показника: Iншi  витрати, в т.ч.:
- службовi вiдрядження
Код рядка: 2130
2018р.: 26
2017р.: 26
Найменування показника: Врегулювання спорiв у судах
Код рядка: 2130
2018р.: 8
2017р.: 16
Найменування показника: Iншi послуги стороннiх органiзацiй
Код рядка: 2130
2018р.: 69
2017р.: 30
Найменування показника: Адмiнiстративнi витрати, всього
Код рядка: 2130
2018р.: 1 702
2017р.: 1 506

14. Витрати на збут
Найменування показника: Страхування
Код рядка: 2150
2018р.: 578
2017р.: 536
Найменування показника: Послуги стороннiх органiзацiй
Код рядка: 2150
2018р.: 234
2017р.: 97
Найменування показника: Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п
Код рядка: 2150
2018р.: 400
2017р.: 287
Найменування показника: Резерви невикористаних вiдпусток
Код рядка: 2150
2018р.: 29
2017р.: 16
Найменування показника: Витрати на збут, всього
Код рядка: 2150
2018р.: 1 241
2017р.: 936

15. Iншi операцiйнi доходи та витрати
15.1. Структура iнших операцiйних доходiв:

Найменування показника: Одержанi штрафи, пенi, неустойки тощо
Код рядка: 2120
2018р.: 2
2017р.: 40
Найменування показника: Iнше
Код рядка: 2120
2018р.: 52
2017р.: 41
Найменування показника: Iншi операцiйнi доходи, всього
Код рядка: 2120
2018р.: 54
2017р.: 81

15.2. Структура iнших операцiйних витрат:

Найменування показника: Неустойки, штрафи, вiдшкодування
Код рядка: 2180
2018р.: 0
2017р.: 431
Найменування показника: Iнше, в т.ч. вiдрахування до резерву пiд збитки
Код рядка: 2180
2018р.: 238
2017р.: 134
Найменування показника: Iншi операцiйнi витрати, всього
Код рядка: 2180
2018р.: 238
2017р.: 565

16. Фiнансовi доходи
Структура фiнансових доходiв:

Найменування показника: Вiдсотки
Код рядка: 2220
2018р.: 965
2017р.: 35
Найменування показника: Фiнансовi доходи, всього
Код рядка: 2220
2018р.: 965
2017р.: 35

17. Фiнансовi витрати
Структура фiнансових витрат:

Найменування показника: Вiдсотки по кредитах
Код рядка: 2250
2018р.: 5973
2017р.: 3246
Найменування показника: Фiнансовi витрати, всього
Код рядка: 2250
2018р.: 5973
2017р.: 3246

18. Податок на прибуток
Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка з податку на прибуток становила 18%.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:

Найменування показника: Податок на прибуток
Код рядка: 2300
2018р.: 0
2017р.: 0
Найменування показника: Поточнi витрати з податку на прибуток
Код рядка: 2300
2018р.: 163
2017р.: 24
Найменування показника: Змiна вiдстроченого податку на прибуток
Код рядка: 2300
2018р.: (3)
2017р.: (4)
Найменування показника: Всього
Код рядка: 2300
2018р.: 166
2017р.: 28
Змiна стану активiв по вiдстроченому податку:

Найменування показника: Активи (зобов'язання) по вiдстроченому податку на дохiд на початок перiоду
2018р.: 31
2017р.: 35
Найменування показника: Активи (зобов'язання) по вiдстроченому податку на дохiд на кiнець перiоду
2018р.: 28
2017р.: 31
Найменування показника: Змiна стану активiв (зобов'язань) по вiдстроченому податку
2018р.: (3)
2017р.: (4)

19. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат.
20. Пов'язанi особи
Операцiї з пов'язаними особами у звiтному перiодi вiдсутнi.
21. Виплати управлiнському персоналу

Найменування статтi: Поточнi виплати працiвникам
2018р.
-Нарахованi витрати: 1037
-Непогашенi зобов'язання на кiнець перiоду: 0
2017р.
-Нарахованi витрати: 1113
-Непогашенi зобов'язання на кiнець перiоду: 0

Найменування статтi: Виплати провiдному управлiнському персоналу
2018р.
-Нарахованi витрати: 289
-Непогашенi зобов'язання на кiнець перiоду: 0
2017р.
-Нарахованi витрати: 442
-Непогашенi зобов'язання на кiнець перiоду: 0

22. Подiї пiсля дати Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi.
23. Юридичнi та iншi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва.
Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигiд вiдсутнi.

Дата затвердження фiнансової звiтностi 26.02.2019р.

Керiвник							Ануфрiєв Артур Сергiйович


Головний бухгалтер					Салiщева Анастасiя Анатолiївна



XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI-Захiд"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
30203617
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 79000, м. Львiв, вул. С. Томашiвського, буд. 5, кв.1
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2010
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: АПУ №319/4, дата: 24.12.2015
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
За оцiнками аудиту сума резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi Товариства станом на дату застосування МСФЗ 9 (01 сiчня 2018р.)  повинна була становити не менше нiж 2 566 тис. грн. За оцiнками Товариства - сума резерву становила 177 тис. грн. 
Товариство з 01 сiчня 2018 року застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi МСФЗ 9). Однак станом на дату застосування МСФЗ 9 -  01 сiчня 2018 року, Товариство не провело звiрку резервiв пiд знецiнення, розрахованих вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", на кiнець попереднього звiтного перiоду (31 грудня 2017 року) з резервами пiд очiкуванi кредитнi збитки, сформованими на початок поточного звiтного перiоду (1 сiчня 2018 року), вiдповiдно до вимог МСФЗ 9, а вiдповiдно не провело коригування на рiзницю мiж колишньою балансовою вартiстю iнструмента та його балансовою вартiстю на початок рiчного звiтного перiоду, що включає дату першого застосування, у складi вступного сальдо нерозподiленого прибутку на 01.01.20018р. 
Вiдтак, Товариством, не виконано вимоги МСФЗ 9 на дату його першого застосування, в результатi чого не проведено коригування вступного сальдо нерозподiленого прибутку на 01.01.2018р. в сумi 2 389 тис. грн. Протягом 2018 року Товариство формувало резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi фактично застосовуючи модель "понесених збиткiв", а не модель "очiкуваних збиткiв", що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 9. 
Вiдповiдно, якби Товариство визнало збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi на дату застосування МСФЗ 9, то власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018р. був би на 2 409 тис. грн. меншим та вiдповiдно зменшився б розмiр дебiторської заборгованостi у Звiтi про фiнансовий стан. 

 Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi) до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: № 3/195, дата: 21.12.2018
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 21.01.2019, дата закінчення: 12.03.2019
11
Дата аудиторського звіту
12.03.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
51 000,00
13
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
станом на 31.12.2018р.


Керiвництву ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
Учасникам ТОВ "Лiзингова компанiя "Унiверсальна"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Iншим користувачам фiнансової звiтностi

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" (код ЄДРПОУ 33951781; юридична адреса: Україна, 79013, м. Львiв, вул. Єфремова, 32а), (далi - Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018р., Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзингова компанiя "Унiверсальна" вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
За оцiнками аудиту сума резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi Товариства станом на дату застосування МСФЗ 9 (01 сiчня 2018р.)  повинна була становити не менше нiж 2 566 тис. грн. За оцiнками Товариства - сума резерву становила 177 тис. грн. 
Товариство з 01 сiчня 2018 року застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi МСФЗ 9). Однак станом на дату застосування МСФЗ 9 -  01 сiчня 2018 року, Товариство не провело звiрку резервiв пiд знецiнення, розрахованих вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", на кiнець попереднього звiтного перiоду (31 грудня 2017 року) з резервами пiд очiкуванi кредитнi збитки, сформованими на початок поточного звiтного перiоду (1 сiчня 2018 року), вiдповiдно до вимог МСФЗ 9, а вiдповiдно не провело коригування на рiзницю мiж колишньою балансовою вартiстю iнструмента та його балансовою вартiстю на початок рiчного звiтного перiоду, що включає дату першого застосування, у складi вступного сальдо нерозподiленого прибутку на 01.01.20018р. 
Вiдтак, Товариством, не виконано вимоги МСФЗ 9 на дату його першого застосування, в результатi чого не проведено коригування вступного сальдо нерозподiленого прибутку на 01.01.2018р. в сумi 2 389 тис. грн. Протягом 2018 року Товариство формувало резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi фактично застосовуючи модель "понесених збиткiв", а не модель "очiкуваних збиткiв", що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 9. 
Вiдповiдно, якби Товариство визнало збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi на дату застосування МСФЗ 9, то власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018р. був би на 2 409 тис. грн. меншим та вiдповiдно зменшився б розмiр дебiторської заборгованостi у Звiтi про фiнансовий стан. 

 Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi) до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi  за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зробленого 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 значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму Звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому Звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Вiдомостi про аудитора
Повна назва	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI-Захiд" 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв	№ 2010 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р., строк дiї до 28.01.2021р.
Мiсцезнаходження	Україна, 79000, м. Львiв, вул. C.Томашiвського, буд. 5, кв. 1 
Телефон/факс	(032)2970569
Вiдомостi про аудиторiв 	Солтис Тарас Павлович - сертифiкат аудитора серiя "А" № 006797, виданий  на пiдставi рiшення АПУ вiд 18.12.1998р. № 73,  чинний до 18.12.2022р.
Договiр про надання аудиторських послуг	№ 3/195 вiд 21.12.2018р.
Дата початку та дата закiнчення виконання завдання	Дата початку: 21.01.2019 р.
Дата закiнчення: 12.03.2019р.

Додатки:
1) баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018р. на 2-ох аркушах;
2) звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк на 2-ох
аркушах;
3) звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк на 2-ох аркушах
4) звiт про змiни у власному капiталi за 2018 рiк на 1-му аркушi;
5) примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк на 12-и аркушах;


Головний аудитор   ТзОВ АФ "Украудит ХХI-Захiд"
сертифiкат аудитора серiї А № 003605, виданий  на пiдставi рiшення АПУ вiд 18.12.1998р. № 73;
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi) 100309	


Солтис Т.П.

Директор  ТзОВ АФ "Украудит ХХI-Захiд"
сертифiкат аудитора № 006797, виданий згiдно рiшення АПУ
вiд 28.04.2011р. № 230/2;
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi) 100311
	
Папроцька I.З.

79000, м. Львiв, вул. C. Томашiвського, 5/1 

Дата видачi: 12 березня 2019р.	




