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Spilna Sprava (common cause) 

 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

Regarding the annual financial reporting 

 

LIMITED LIABILITY COMPANY AVENTUS LEASING 

As of 31.12.2020 

For participants and management of AVENTUS LEASING LLC  

National Bank of Ukraine 

REPORT REGARDING FINANCIAL REPORTING 

Opinion 

We have conducted an audit of the financial reporting of AVENTUS LEASING 

LIMITED LIABILITY COMPANY, EDRPOU code – 42441539, address – 04116, Kyiv, M. 

Dovnar-Zapolsky Street, bldg. 5, office 220, (hereinafter – the Company). This audit consists of 

the statement of financial condition as of December 31, 2020, the statement of comprehensive 

income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year ended above-

noted date, and notes to the financial reporting, including a summary of significant accounting 

policies. 

In our opinion, the attached financial reporting accurately reflects, in all material respects, 

the financial condition of the Company as of December 31, 2020, its financial results and cash 

flows for the year that ended in accordance with International Financial Reporting Standards 

(IFRS) and meets the requirements of the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine" of 16.07.1999 №996-XIV on the preparation of financial reporting. 
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The basis for opinion 

 

We have carried out an audit in accordance with International Standards on Auditing 

(2016-2017 Edition). Our responsibilities under these standards are set out in the “Auditor's 

Responsibility for the Audit of Financial Reporting” section of our report. We are independent 

with respect to the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants 

of the International Ethics Standards Board for Accountants (hereinafter - the IESBA Code) and 

the ethical requirements applicable in Ukraine to our audit of financial reporting, and have 

fulfilled other ethical obligations in accordance with these requirements and the IESBA Code. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to use it as a 

basis for our audit opinion. 

 

Key issues of audit 

 

The key issues of audit – are the issues, which according to our professional judgment, were the 

most significant during our audit of financial reporting for the current period. We have not 

identified any key audit issues that should been reported in our report. 

 

 Other information 

 

The Company's management staff is responsible for other information. 

Other information which was obtained at the date of this auditor's report is information 

that is contained in the annual reporting data which the Company generates in accordance with 

the "Procedure of reporting for financial companies, financial institutions – legal entities under 

public law, trust companies and legal business entities which are not financial institutions by 

their legal status, but have the ability to provide financial leasing services defined by laws and 

regulations of Financial Services Commission or National committee of financial services”, 

approved by the order of the National Commission for State Regulation of Financial Services 

Markets №3840 of September 26, 2017, (hereinafter - the Procedure) which consists of 

additional disclosures of financial companies provided by this Procedure. 

 
Our opinion about other information is contained in the independent report on providing 

assurance on the annual reporting data of the Limited Liability Company "AVENTUS 

LEASING" for 2020. 

Our opinion about the financial reporting does not apply to other information and we do 

not draw conclusions with any level of certainty about this other information.  

Due to the audit of financial reporting, it is our responsibility to review other information 

and to consider whether there is a material inconsistency between the other information and the 

financial reporting or our knowledge, which were obtained during audit, or whether this other 

information appears to contain material misstatement.  

If, based on our work on other information obtained before the date of the auditor's 

report, we conclude that there is a material misstatement of that other information; and we are 

required to report that fact. 

We have not find any material misstatement of other information that should have been included 

in the report. 
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Responsibility of management and those who have the highest authority for financial 

reporting 

 

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of 

financial reporting in accordance with IFRS and for such system of internal control as 

management determines as necessary to ensure the preparation of financial reporting that do not 

contain material misstatement because of fraud or error. 

In preparing financial reporting, management is responsible for assessing the company's 

ability to continue its activity on continuing basis, disclosing, where applicable, continuity issues 

and using business continuity assumptions as a basis for accounting, except when management 

either wants to liquidate the company or cease operations, or has no other real alternative to this. 

Those who has the highest authority are responsible for supervision of the company's 

financial reporting process. 

 

 

Auditor's responsibility for the audit of financial reporting  

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance that the financial reporting in general 

are free from material misstatement because of fraud or error, and to provide an auditor's report 

that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but does not 

guarantee that an audit carried out in accordance with ISA will always reveal a material 

misstatement, if any. Misstatement may be the result of fraud or error; they are considered 

material if, individually or in combination, as reasonably expected, they may influence the 

economic decisions of users made based on these financial reporting. 

  When performing an audit in accordance with ISA requirements, we use professional 

judgment and professional skepticism throughout the audit engagement. 

In addition, we: 

• Identify and evaluate the risks of material misstatement of the financial reporting because 

of fraud or error, develop and perform audit procedures in response to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and reasonable to use them as a basis for our 

opinion. The risk of not detecting a significant misstatement because of fraud is higher 

than for misstatement because of error, as a fraud may include conspiracy, forgery, 

willful omissions, inaccurate statement or negligence of internal control measures; 

• obtain an understanding of internal control measures related to the audit to develop audit 

procedures which would be appropriate to the circumstances, rather than to express an 

opinion on the effectiveness of the internal control system; 

• assess the acceptability of the applied accounting policies and the validity of accounting 

estimates and relevant disclosures made by management; 

• Conclude on the acceptability of management's use of the continuity of operations 

assumption as a basis for accounting and, based on the audit evidence obtained, conclude 

whether there is significant uncertainty about events or conditions that may cast 

significant doubt on the Company's ability to continue their activity on continuing basis. 

If we conclude that there is such material uncertainty, we should draw attention in our 

auditor's report to the relevant disclosures in the financial reporting or, if such disclosures 

are inappropriate, modify our opinion. Our conclusions are based on audit evidence 
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obtained before the date of our auditor's report. However, future events or conditions may 

bring the Company to cease operations on continuing basis; 

• Assess the general presentation, structure and content of the financial reporting, including 

disclosures, and whether the financial reporting show the transactions and events 

underlying it, in such a way as to achieve a reliable presentation.  

We notify, those who have the highest authority, along with other matters, the information about 

the planned scope and timing of the audit and significant audit results, including any significant 

deficiencies in the internal control measures identified by us during the audit. 

We also provide, to those who have the highest authority, with a statement that we have 

complied with the relevant ethical requirements for independence, and inform them about any 

relationship and other issues that could been reasonably considered to affect our independence, 

as well as, where it appropriately applied, with regard to appropriate precautions. 

From the list of all issues on which information was provided to those who have highest 

authority, we identified those that were most significant during the audit of the financial 

reporting of current period, i.e. those that are key audit issues. 

We describe these issues in our auditor's report except as the law or regulation prohibits 

the public disclosure of such an issue, or in extremely exceptional circumstances, we determine 

that such an issue should not be exposed in our report because the negative effects of such 

disclosure may predictably outbalance its usefulness for the public interest. 

 

REPORT IN ACCORDANCE WITH OTHER STATUTORY AND REGULATORY 

REQUIREMENTS 

In accordance with the requirements of Part 3 of Article 14 of the Law of Ukraine 

"Audit of Financial Reporting and audit activities" № 2258-VIII dated 21.12.2017 

(hereinafter - the Law №2258-VIII), the Auditor's report provides the following 

information: 
Information about significant uncertainties that may call into question the ability of the 

legal entity whose financial reporting are being audited, on continuing basis in case of such 

uncertainty: 
We draw attention to Note 2.3.1 “Principal Assumptions” in the financial reporting, 

which notifies that the Company financial reporting have been prepared based on the assumption 

of business continuity. 

The World Coronavirus Pandemic (COVID-19) and the implantation by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine of quarantine and restrictive measures aimed at counteracting its further 

spread in Ukraine, led to additional risks of the Company, which should be taken into account in 

the financial reporting:  

- assessment of the risks associated with the COVID-19 pandemic and the implantation of 

quarantine and restrictive measures, as well as the need to review previously assessed 

risks; 

- Introductions during disclosure of the issue of the assumption of continuous operation of 

the Company growing uncertainty associated with changes in the economic situation and 

pessimistic forecasts of the world and national economy. 
Ukraine's future economic development, as well as in the field of financial services, depends 

on external factors and internal measures which will be taken by the Government to support the 

growth of economic indexes and introduction of amendments into the tax and other regulations. 
 

The management believes that the Company takes all necessary measures to support and stable 

development of the Company's activities in the current conditions in the economy of Ukraine. 
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The auditor have not found material uncertainty related to events or conditions that could 

cast significant doubt on the Company's ability to continue its activity on continuing basis. 

 

Information on the consistency of the Management Report, which is prepared in 

accordance with the law, with the financial reporting for the reporting period; on the 

existence of material misstatement in the management report and their nature: 

The management report on the Company is not formed and is not submitted in 

accordance with paragraph 7 of Article 11 of the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine" № 996-XIV of 16.07.1999, because the Company does not belong to the 

category of medium or large enterprises. 

 

Basic information about the Company 

Full name LIMITED LIABILITY COMPANY AVENTUS 

LEASING 

EDRPOU code  42441539 

Address 04116, Kyiv, Mytrofana Dovnar-Zapolsky Street, bldg. 5, 

office 220 

Date and record number in the 

Unified State Register on the 

state registration of a legal entity 

Record Date: 05.09.2018  

 

Record number: 1 074 102 0000 078899 

Date of amendments to the 

constituent documents 

The changes to the constituent documents during the 

reporting period were not introduced 

Types of activity according to 

KVED of 2010 

KVED 45.11 Cars and motor vehicles trading;  

KVED 45.19 Other motor vehicles trading;  

KVED 45.20 Maintenance and repair of motor vehicles;  

KVED 64.91 Financial leasing (basic);  

KVED 70.22 Business and other management consultancy 

activities;  

KVED 77.11 Cars and motor vehicles rent; 

KVED 77.12 Trucks rent 

Separate business units absent 

Number of employees 15 

Order of National committee of 

financial services on the 

issuance of a license to conduct 

business activities for the 

provision of financial services 

18.10.2018 № 1852 

 
In accordance with the Licensing Conditions for Business Services (except the professional 

activities in the securities market), approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 

December 7, 2016 № 913 (amended as amendatory) and the Regulations on the State 

Register of Financial Institutions, approved by Order of the Financial Services 

Commission №41 dated 28.08.2003. (Amended as amendatory), the auditor has considered 

issues of compliance with the basic requirements of the licensing conditions of business 

activities for the provision of financial services  

 

In order to ensure the activity of AVENTUS LEASING LLC according to the Statutes 

approved by the Decision of the participant №1 dated 05.09.2018, the Authorized Capital was 

created, the amount of which is 1,600,000.00 (One million six hundred thousand UAH 00 

kopecks). As of 31.12.2020 the Authorized capital has been paid in the amount of 1,600,000.00 



 

6 

 

(One million six hundred thousand UAH 00 kopecks). The authorized capital has been formed 

and paid in cash in accordance with the current law of Ukraine. 

The amount of equity as of 31.12.2020 is 2,446 thousand UAH, and consists of: 

authorized capital - 1,600 thousand UAH, additional capital – 30 thousand UAH., and 

undistributed profit – 816 thousand UAH. 

In the process of economic activity, the Company, in general, complies with the basic 

requirements set by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of 

license conditions for business activities for financial services (except the professional activities 

in the securities market)" № 913 dated 07.12.2016. (Amended as amendatory) and the 

Regulations on the State Register of Financial Institutions. 
 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE AUDITING COMPANY 

Full name: Private enterprise "Audit company "Spilna Sprava" 

EDRPOU code  32366340 

Address: Pavla Tychyny Ave., 4 room 44, Kyiv 

Data on inclusion in the Register 

of Auditors and auditing entity 

(hereinafter – the Register) 

PE (private enterprise) "Audit company" SPILNA 

SPRAVA" is included in the Register of auditors and 

auditing entities (section "Auditing entities" and section 

"Auditing entities which have the right to conduct a 

statutory audit of financial reporting") under number 

3232. 

Information about auditors Zbozhynskyi Volodymyr Petrovych  

Auditor's certificate № 000967 issued in accordance with 

the decision of the Chamber of Auditors of Ukraine № 

45, dated 16.05.1996.  

Registration number in the register of auditors – 100014  

Contact number (044) 228-10-24 

Basic information about the terms 

of the audit agreement 

Audit agreement № 28/12/2020 dated 28.12.2020.  

 

Start date of conduct of an audit 28.12.2020 

End date of conduct of an audit 15.04.2020 

 

 
Key audit partner, certificate of auditor №000967 dated 16.05.1996 
 

__________________Zbozhynskyi V. P. 

      (signature) 

 

Stamp here 

(Kyiv, Ukraine, Private Enterprise, Audit Company “SPILNA SPRAVA”, Identification number 

32366340) 

 

Date of preparation of audit report:    

April 15, 2021 

 

Pavla Tychyny Ave., 4 room 44, Kyiv 

 



 

  

 

 
 

 

Limited Liability Company 

«AVENTUS LEASING» 

Finance Reporting 

for the year ending December 31, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kyiv - 2021 

 



Limited Liability Company «AVENTUS LEASING» 

Finance statement for the year ending December 31, 2020 

 

 2  
 

 

  

 

 

CONTENTS 

 

 Letter of Management Responsibility for the Preparation and Approval of the Financial Reporting for 

the Year ended December 31, 2020………………………………………………Klaida! Žymelė 

neapibrėžta. 

Statement of financial condition (Balance sheet) as of December 31, 2020  .................................... 4 

 Statement of financial results (Statement of comprehensive income) for the year ended 31 December 

2020  ................................................................................................................................................... 6 

Cash flow statement for the year ended 31 December 2020  ............................................................ 8 

Statement of Owner’s Equity for the year ended December 31, 2020 …………………………….10 

Notes on the annual financial reporting for the year ended 31 December 2020 ………….…… …12 

1. General information about the financial reporting and about the business entity  .......................12 

2. Basis for providing information 

 (declaration of compliance; financial reporting format of the Company; significant assumptions, 

judgments and estimates used by management in preparing the financial reporting, the basis of the 

Company's accounting policies; taking into account a new standard Company's accounting policy, 

changes in the Conceptual Framework for Financial Reporting, taking into account the impact of 

hyperinflation)……..14  

3. Disclosure of information (detailed elaboration) of certain significant items of financial reporting 

……….…….24 

4. Characteristics of risks and policy of their management by the Company's 

management.…………….34 

5. Management of Company's capital …………………………………………………………………37   

6. Other information - post-reporting events ……….……………………………………………….. .38  

7. Information about related parties with Aventus Leasing LLC..…………………………………..... 39 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limited Liability Company «AVENTUS LEASING» 

Finance statement for the year ending December 31, 2020 

 

 3  
 

 

  

MANAGEMENT’S STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE PREPARATION 

AND APPROVAL OF FINANCIAL REPORTING FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 

2020  

The management of Aventus Leasing Limited Liability Company (hereinafter - the Company) is 

responsible for the preparation of financial reporting that accurately presents the financial condition of 

the Company as of December 31, 2020, as well as the results of its activities, cash flows and changes in 

equity for the year ended on that date, in accordance with International Financial Reporting Standards 

(hereinafter - IFRS). 

In the preparation of the financial reporting, the Company's management is responsible for: 

• selection of appropriate accounting principles and consistent application of these principles; 

• acceptance of judgments and assessments which are reasonable and balanced; 

• informing whether the requirements of IFRS have been met, as well as disclosing and 

explaining any significant deviations from them in the reporting; 

• the preparation of the Company's financial reporting as an business entity which  is able to 

continue operations on a continuous basis, if there are no preconditions in the near future that 

would indicate the opposite. 

 

The Company's management is also responsible for: 

• the development, implementation and maintenance of the Company's effective and reliable 

system of internal control; 

• the maintenance of reliable accounting records which would disclose with reasonable 

confidence at any time the financial condition of the Company, and which would indicate that 

the financial reporting meet the requirements of IFRS; 

• maintenance of accounting records in accordance with the law of Ukraine; 

• the application of the necessary measures to preserve the assets of the Company; 

• preventing and detecting fraud and other irregularities. 

 

 

 

On behalf of the management  

 

Director of Aventus Leasing LLC       Kusyak B.V.  
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 CODES 

2020 12 31 

42441539 

8039100000 

240 

64.91 

 

Date (year, month, date) 

Aventus Leasing LLC Enterprise_______________________________ according to the EDRPOU 

Territory Shevchenkivskyi district of Kyiv ______ according to the OKVED 

Structure of a company - Limited Liability Company 

______________________________________ 

according to the 

CBOLF(Classifier of Business 

Organizational and Legal Forms) 

Type of economic activity - Financial leasing according to the KVED 

The average number of employees       29   
Address, phone 04116, KYIV, Mytrofana Dovnar-Zapolskoho street, 5, of. 220   
Unit of measurement: thousand UAH without a decimal point    

Compiled (make a mark "v" in the appropriate cell):     

according to the provisions (standards) of accounting     

V 
 

according to international financial reporting standards   

Balance sheet (statement of financial condition) 

as of December 31, 2020.

Assets 
Line 

code 

As at the 

beginning of 

the reporting 

period 

As at the end 

of the 

reporting 

period 

Notes 

Number 

1 2 3 4 5 

I. Non-current assets 

Non-material assets 1000 

11 161  

3.1.1. 

original cost value 1001 13 185 3.1.1. 

accumulated amortization 1002         2         24 3.1.1. 

Incomplete capital investment 1005 386 64 3.1.4 

Fixed assets 1010 511 809 3.1.2. 

original cost value 1011 664 1587 3.1.2. 

Depreciation 1012 153 778 3.1.2. 

Investment property 1015    

Long-term biological asset 1020    

Long-term financial investments:  

which are accounted using the equity method of other enterprises 

1030 

   

3.2.3. 

other financial investments  1035   3.2.3. 

Long-term receivables 1040 48820 41024 3.1.3 

Deferred tax assets 1045    

Other non-current assets 1090    

Total for section I 1095 49728 42058  

II. Current assets 

Reserves 

 

1100 

1478 308  

3.2.1. 

Current biological asset 1110    

Account receivable for products, goods, works, services 1125        4        52 3.2.4. 

Settlements receivable for: 

prepaid expenses 
1130 
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with a budget 1135   3.2.4. 

including income tax 1136   3.2.4. 

Accounts receivable based on accrued income 1140 394 873 3.2.4. 

Other current account receivable 1155 618 44572 3.2.4./3.2.6 

Current financial investments 1160   3.2.3. 

Money and their equivalents  1165 3773 2694 3.2.2. 

Deferred expenses 1170 2777 391 3.2.7. 

Other current assets 1190 51 153 3.2.8. 

Total for section II 1195 9095 49043  

III. Non-current assets held for sale and disposal groups  1200       890       1495 3.2.9. 

Balance sheet 1300 59713 92596  

Liability side 
Line 

code 

As at the end 

of the 

reporting 

period 

As at the end 

of the 

reporting 

period 

Note 

1 2 4 4 5 

I. Own capital 

Registered (share) capital 

 

1400 

1600 1600  

3.4.1.1. 

Capital in reassessments 1405    

Additional capital 1410 30 30 3.4.1. 

Reserve capital 1415    

Unappropriated profit (unrecovered loss) 1420 (82) 816 3.4.1.3. 

Unpaid capital 1425   3.4.1.2. 

Disposed capital 1430   3.4.1.2. 

Total for section I 1495 1548 2446 3.4.1. 

II. Long-term Liabilities and warranties 
 

 

   

Deferred Income Tax Liability 1500    

Long-term bank debts 1510    

Other long-term liabilities 1515 56242 45676 3.3.1 

Long-term warranty 1520    

Target financing 1525    

Total for section II 1595 56242 45676  

III. Current Liabilities and warranties  

Short-term bank debts 
1600 

   

Current debt payable for: 

long-term liabilities 1610 

 45059  

Goods, works, services 1615 314 2518 3.3.2. 

budget payment 1620 160 425 3.3.2. 

including income tax 1621 51 319 3.3.2. 

insurance payment 1625    

payment for labour 1630 
15 1 3.3.2. 

Current debt payable for obtained advances 1635    

Current warranties 1660 187 345 3.3.2. 

Deferred expenses 1665    

Other current liabilities  1690 1247 1126 3.3.2 

Total for section III 1695 1923 44474  

IV. Liabilities related to non-current assets which are held for sale 

and disposal groups 
1700 

   

Balance sheet 1900 59713 92596  

Manager ______________ Kusyak B.V.  
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Accounting manager _______________ Kusyak B.V. 

 

  CODES 

2020 12 31 

42441539 

 

 

 

 Date (year, month, date) 

Aventus Leasing LLC Enterprise                    according to the EDRPOU 

(name)  

 

Financial statement 

(Statement of comprehensive income) 

for 2020 

I. FINANCIAL RESULTS 

Article  
Line 

code 

For the 

reporting 

period 

For the same 

period last year 

Notes 

Number 

1 2 3 4 5 

Net operating income from sales of products (goods, works, services) 2000 101572 13 3.5.1.1. 

Cost of goods sold (goods, works, services)  2050 (99119)  3.5.2.5 

Gross: 

profit 2090 
2453 13 

 

Loss 2095    

Other operating income 2120 3924 107194 3.5.1.2. 

Administrative expenses 2130 (17409) (6971) 3.5.2.1. 

Marketing expenses 2150 (6134) (4091) 3.5.2.1 

Other operating expenses  2180 (15707) (103568) 3.5.2.2. 

Profit or loss from operating activities: 

Profit 2190 

  

 

Loss 2195 (32873) (7423)  

Equity income 2200    

Other financial incomes 2220 38830 21467 3.5.1.3 

Other incomes 2240 303 36 3.5.1.4 

Financial expenses 2250 (5043) (13651) 3.5.2.3 

Equity losses 2255    

Other expenses  2270    

Profit or loss before tax:  

profit 2290 
1217 429 

3.5.2.4 

Loss 2295   3.5.2.4 

Expenses (income) from income tax 2300 (319) (51) 3.5.2.4. 

Profit (loss) from discontinued operations after tax  2305    

Net financial result:  

 Profit 2350 
898 378 

3.5.2.4 

Loss 2355   3.5.2.4 
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II. COMPREHENSIVE INCOME 

Article 
Line 

code 

For the 

reporting period 

For the same 

period last year 

1 2 3 4 

Reassessment (depreciation) of non-current assets  2400   

Reassessment (depreciation) of financial instruments 2405   

Accumulated exchange rate differences  2410   

Share of other comprehensive income of associated and joint enterprises 2415   

Other comprehensive income 2445   

Other comprehensive income before tax 2450   

Income tax related to other comprehensive income  2455   

Other comprehensive income after tax 2460   

Comprehensive income (sum of lines 2350, 2355 and 2460) 2465 898 378 

 
III. ELEMENTS OF OPERATING EXPENSES 

 

Name of the article 
Line 

code 

For the 

reporting period 

For the same 

period last year 

1 2 3 4 

Material expenses 2500 1351 196 

Labour payment expenses 2505 4870 3027 

Benefits-related deduction 2510 988 608 

Depreciation  2515 647 153 

Other operating expenses 2520 31394 5953 

Total 2550 39250 9937 

 

IV. CALCULATION OF SHARE PROFITABILITY 

 

Name of the article 
Line 

code 

For the 

reporting period 

For the same 

period last year 

1 2 3 4 

Average annual number of ordinary shares  2600   

Adjusted average annual number of ordinary shares  2605   

Net profit (loss) per one ordinary share, UAH  2610   

Adjusted net profit (loss) per one ordinary share, UAH  2615   

Dividends per one ordinary share 2650   
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  CODES 

2020 12 31 

42441539 
 

                                                                                                      Date (year, month, dete)  

Aventus Leasing LLC Enterprise                                    according to the EDRPOU 

                        (name)   

Cash flow statement 

 (by direct method) 

for 2020 

  Form # 3 Code for SCAD (State 

classifier of 

administrative 

documentation) 

1801004 

  

Article 
Line 

code 

For the 

reporting period 

For the same 

period last year 

1 2 3 4 

I. Cash flow from operating activities 

Proceeds from: 

Sales of products (goods, works, services) 3000 5031 1390 

Refund of tax and charges 3005   

including value added tax 3006   

Target financing 3010   

Proceeds from the return of advances  
3020 1427 1026 

Proceeds from interest income on current account balances 3025   

Proceeds from debtors penalties (fines, penalty fee) 3035 1576 8 

Other incomes 3095 2348 86 

Expenses for payment: 

Goods (works, services) 3100 (4112) (7377) 

Labour  3105 (3777) (2272) 

Benefits-related deduction 3110 (1027) (623) 

Tax and fees liabilities 
3115 

(2110) (681) 

Expenses for income tax liabilities payment 3116 (542) (125) 

Expenses for value added tax liabilities payment 3117 (494)  

Expenses for payment of liabilities from other taxes and fees  3118 (1074) (555) 

Expenses for advance payment 3135   

Expenses for return of advance payment 3140 (4831) (3655) 

Expenses for target contributions payment 3145   

Other expenses 3190 (727) (1730) 

Net cash flow from operating activities 3195 -6232 -13828 

II. Cash flow from investing activities 

Proceeds from sales of: 

financial investments  3200   

non-current assets  3205  46754 

Proceeds received from: 

3215 38830 15093 
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Interests 

Dividends 3220 - - 

Proceeds from derivatives  3225 - - 

Other incomes 3250 303 - 

Expenses for purchasing of: 

financial investments 3255   

non-current assets  3260 (110994) (102905) 

Payments on derivatives  3270   

Other payments 3290   

Net cash flow from investing activities 3295 -71861 -41058 

III. Cash flow from financing activities 

Proceeds from: 

Equity capital 3300 - - 

Contracting of loans 3305 44565 63037 

Other incomes 3340 - - 

Expenses for: 

Repurchase of own shares 3345 - - 

repayment of loans 3350 -32302 2430 

Payment of dividends 3355 - - 

Interest expenses  3360 - (2147) 

Other payments 3390 - - 

Net cash flow from financing activities  3395 76867 58460 

Net cash flow for the reporting period 3400 -1226 3574 

The balance of funds at the beginning of the year  3405 3773 157 

The effect of changes in foreign exchange rates on the fund balance 3410 147 42 

Fund balance at the end of the year  3415 2694 3773 

Manager ______________ Kusyak B.V. 

Accounting manager _______________ Melnik A.M. 

 

 

  

 CODES 

2020 12 31 

42441539 

 

 

                                                                                                       Date (year, month, date) 

Aventus Leasing LLC Enterprise                        

            (name)                                                                                   according to the EDRPOU 

 

Statement of Owner’s Equity 

as of 2020. 

  Form # 4 Code for SCAD 

(State classifier of 

administrative 

documentation) 

1801005 

  

Article 
Line 

code 

Registered 

capital 

Capital in 

reassessments  

Additional 

capital 

Reserve 

capital 

Unappropriated 

profit 

(unrecovered loss) 

Unpaid 

capital 

Disposed 

capital 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Balance at the 

beginning of the 

year  

4000 1600 

 

30  (82)   

 

1548 

Adjustment: 

Changing of 

accounting policies  

4005 - 

                      - 

- - - - - 

- 

 

Correction of errors 4010 - - - - - - - - 

Other changes 4090 - - - - - - - - 

Adjusted balance 

at the beginning of 

the year  

4095 1600 

 

30  (82)   

1548 

Net profit (loss) for 

the reporting 

period 

4100  

 

  898   

898 

Other 

comprehensive 

income for the 

reporting period 

4110 - 

 

     

 

Reassessment 

(depreciation) of 

non-current assets  

4111 - 

 

     

 

 4112         

Profit  

distribution: 

Payments to owners 

(dividends) 

4200 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Direction of profits 

to registered capital 
4205 - 

 

- 

- - - - - 

 

- 

Deductions to 

reserve capital 
4210 - 

 

- 

- - - - - 

 

- 

Participant’s 

contributions: 

contribution to 

capital 

4240 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Repayment of 

capital debt 
4245 - 

 

- 

- - - - - 

 

- 

Withdrawal of 

capital: 

Redemption of 

shares (stock) 

4260 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Resale of 

repurchased shares 

(stocks) 

4265 - 

 

- 

- - - - - 

- 

Cancellation of 

repurchased shares 

(stocks)  

4270 - 

- 

- - - - - 

- 

Withdrawal of a 

share in the capital  
4275 - 

- 
- - - - - 

- 

Other changes in 

capital  
4290 - 

- 
- - - - - 

- 

Total changes in 

capital 
4295  

 
  898   

898 

Balance at the end 

of the year  
4300 1600 

 
30  816   

2446 
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Manager ______________ Kusyak B.V. 

Accounting manager _______________ Melnik A.M. 

 

 

 

NOTES TO THE FINANCIAL REPORTING FOR THE YEAR ENDED  

 December 31, 2020  

1. General information about the financial reporting and about the reporting business entity: 

1.1. 
General information about the financial reporting of the business entity 

1.1.1. The nature of financial reporting  Annual financial reporting 

1.1.2. The basis of preparation of financial 

reporting 

The conceptual basis of general-purpose of financial reporting – faithful 

representation 

1.1.3. Standards which are applied by the business 

entity 

International Financial Reporting Standards 

1.1.4. Reporting period end date 2020 – 12 – 31. 

1.1.5. The period covered by the financial 

reporting  

 01.01.2020 р. -  31.12.2020. 

1.1.6. Presentation currency UAH 

1.1.7. Degree of rounding thousand UAH  

1.2. General information about the reporting business entity 

1.2.1. Name of the reporting business entity Limited Liability Company “Aventus Leasing” 

1.2.2.  Identification code of the business entity  42441532  

1.2.3. International identification code of the 

business entity 

6593 

1.2.4. Business entity website https://automoney.ua/ru/ 

1.2.5. 

Historic reference (foundation and legal 

succession) 

The company was founded in September 2018 

1.2.6. State registration (re-registration) of the 

business entity 

No. 10741020000078899 from the date of 05.09.2018 

Shevchenkivskyi District, public administration in Kyiv 

1.2.7. Changes in the name of the business entity 

in the reporting period 

None 

1.2.8. Address of the business entity 04116, Kyiv, Mytrofana Dovnar-Zapolskoho Street, Building # 5, office 

220, Ukraine 

1.2.9. Legal organizational form of business Limited Liability Company  

 

1.2.10. Nature of business of entity Financial leasing 

1.2.11.  

Number of full-time employees:  
 

-       on the date of 31/12/2020  –   29  persons;                                               
in addition: on childcare leave – 0 persons. 
-       on the date of 31/12/2019  - 25 persons;                                             
in addition: on childcare leave – 0 persons. 

1.3. Information about the Company members 

Information about the interest allocation of member’s shares and the status of settlements for their shares in the registered  

(authorized) capital of the Company as of 31.12.2020 are given below: 

https://automoney.ua/ru/
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No. Shareholders  Share of the authorized capital 

UAH. % 

1.3.1. 

   Legal entities – (2  persons) 

1 600 000,00 100,00 

1.3.2. 

Individuals – (       persons) 

- - 

1.3.2.1. Including individuals (     persons) whose share 

in the authorized capital exceeds 10% 

- - 

1.3.3. Total 1 600 000,00 100,00 

2. Basis for providing information 

 

2.1. Declaration of compliance 

The basis of accounting and preparation of the Company's financial reporting is the current version 

of International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS) and 

Interpretations developed by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

The first set of financial reporting prepared by AVENTUS LEASING LLC in accordance with the 

requirements of IFRS is the financial reporting for the period of 2018 as of December 31, 2018.   

During the preparation of financial reporting for 2020, the version of IFRS / IAS was used, which 

were presented in the state language and officially published on the website of the Ministry of Finance 

of Ukraine as of the reporting date. 

Authorized person approving the financial reporting of the Company – is the General Director of 

the Company (it is in accordance with the provisions of IAS 10 "Events after the reporting period" on 

the approval of financial reporting before issue).   

The date of approval of the financial reporting for 2020 before issue is February 26, 2021. 

 

2.2. Financial reporting format of the Company 

IAS 1 “Presentation of Financial Reporting” does not establish a single format for financial reporting, 

this standard provides only a minimum list of indexes that must be provided in each of the reporting 

forms and in the notes. 

The Ministry of Finance of Ukraine by its Letter dated 04/01/2013 № 31-08410-06-5 / 188 informed 

the companies which prepare financial reporting in accordance with IFRS that for this type of reporting 

they should use the reporting forms provided by national regulations (standards) of accounting. The 

disclosure of additional information, as required by IFRS / IAS, is recommended to make in the notes 

to the annual financial reporting.  

In 2020, the Ministry of Finance of Ukraine again recommended to use the forms of financial reporting 

provided by the national Accounting Standards 1 "General requirements for financial reporting" 

(approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 73 of 07.02.2013) when preparing the 

financial report for 2020. The appendices to Accounting Standards 1 provide forms of financial 

reporting which can be used to prepare financial reporting on both the national Accounting Standards 

and IFRS. To reflect the choice of the company in the address part of the financial reporting a special 

field was added marked with the applicable accounting and reporting standards. 

In order to approximate the format of the financial reporting of Aventus Leasing LLC to the 

requirements of IAS 1 “Presentation of Financial Reporting” to the main forms of financial reporting 

(Statement of financial condition; Statement of comprehensive income) the Company has added an 
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additional column “Notes Number” for cross-reference in financial reporting to the number of the note, 

where the relevant information concerning the specified article is disclosed in detail.    

2.3. Significant assumptions, judgments and estimates used by management in preparing 

the financial reporting 

The preparation of financial reporting in accordance to IFRS requires from the management to do 

judgments, estimates and assumptions which affect the value of assets, liabilities at the reporting date 

and reflection in the financial reporting of incomes and expenses received during the reporting period. 

Actual results may differ from such estimates (such differences are reflected as a change in accounting 

estimates). 

2.3.1. The basic assumption: 

- the financial reporting of Aventus Leasing LLC were prepared on the assumption of continuity of its 

activities in the foreseeable future, whereby the assessment of assets and liabilities of the company 

was carried out on the assumption that its activities will continue. Therefore, the sale of assets and 

repayment of liabilities of the Company will be carry out in the ordinary course of business.      

2.3.2. The main judgments which were used by the Company's management during the 

preparation of IFRS-reporting,:  

− formation of accounting policy and its changes – set out in the administrative document of the 

Company, which approved the Regulations on the accounting policy of Aventus Leasing LLC in 2020; 

− classification of non-current assets (or disposal groups) as held for sale or held for distribution to 

owners - in case of compliance with the criteria specified in IFRS 5; 

− the nature and level of risks arising from financial instruments to which the Company was exposed 

during the reporting period, and how the Company's management manages these risks – in accordance 

with IFRS 7; 

− availability of components that meet the criteria for recognition by reportable segments (IFRS 8); 

− scaling back of financial reporting items (IAS 1); 

− separation into current and non-current assets and liabilities – depending on the participation of 

assets and liabilities in the operating cycle of the Company – according to IAS 1; 

− classification of events after the reporting date into corrective and non-corrective – in accordance 

with IAS 10, taking into account the essentiality of the event (for details of disclosure in the Notes); 

− use of the Company's right not to apply adjustments for income before tax – in accordance with Art. 

134.1.1. Tax Code of Ukraine; 

− classification of leases into short-term and long-term – determination of compliance of operations in 

the Company with the criteria of lease agreements in accordance with the requirements of IFRS 16; 

− reflection of contractual revenue with customers: due to the passage of time or on the date on. 

2.3.3. Basis of assessment used in the preparation of financial reporting     

The main estimates that should form the basis of IFRS reporting are: 

− essentiality estimates: The Company has established a "materiality threshold" for the following 

operations: the reflection of individual items in the financial reporting; expediency of information 

disclosure in the Notes; selection of individual multipliers (discount rates, etc.); 

− quantitative information about the risks arising from financial instruments and to which the entity is 

exposed during the period and at the end of the reporting period (IFRS 7) – analytical procedures are 

used: calculation of indexes which characterize the financial condition of the Company in the 

dynamics. 

− fair value assessment method and results of its application, input data for assessment methods: use of 

open source data on fair (market) value of assets and liabilities – level I and II sources of data provided 

by IFRS 13; 
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− reduction of recovery) of the usefulness of the financial asset – receivables – based on the analysis of 

changes in the solvency of the debtor compared to previous estimates on a quarterly basis - in 

accordance with IFRS 9; 

− useful life of assets, their disposal value, the expected recoverable amount – for fixed assets, 

intangible assets, at initial recognition – in accordance with the requirements of IAS 16, IAS 38; 

− methods of fixed assets and intangible assets and its changes – at initial recognition, with the 

possibility of revision at the end of each year – and reflection of changes in accounting estimates – in 

accordance with IAS 8, IAS 16, IAS 38; 

− allowable interest rate on lease – IFRS 16 – at the level of capital cost (according to the data from 

National Bank of Ukraine) on the date of inception of lease; 

− degree of completion of provided services – according to IFRS 15 – according to the method of result 

(number of produced units); 

− exchange rates – at the official exchange rate of the NBU on the date of the transaction and on the 

date of the financial reporting – in accordance with IAS 21;  

 − the functional currency of the Company (according to IAS 21) is the national currency of Ukraine – 

UAH;  

− the assessment of collateral appraisal – for the payment of personnel leave – according to 

management estimates for the vacation compensation fund and the wages fund in the period – in 

accordance with IAS 37; 

− the assessment of contingent assets and liabilities – in accordance with the Company's management – 

liabilities that in accordance with the requirements of IAS 37 should not be reflected in the financial 

reporting, but should be disclosed in the Notes – in particular, incomplete law cases, expected changes 

in legislation that may influence the obligations of the Company, and on which the Company in its turn 

has no influence; 

− estimates of applied discount rates – depends on the type of assets, liabilities, to determine the value 

of which the discounting procedure is carried out (NBU statistics on the cost of loans or the cost of 

deposits, the calculation of the weighed average capital cost can be used). 

2.4. The basis of the Company's accounting policies 

2.4.1. The basis for the formation of accounting policies. 

Accounting policies – are specific principles, bases, arrangements, rules and practices applied by an 

entity in preparing and presenting financial reporting.  

IFRSs / IASs provide accounting policies which enable financial reporting to be prepared that contain 

relevant and true (unprejudiced and reliable) information about transactions, other events and 

conditions wherein they are applied.  

The accounting policy of Aventus Leasing LLC has been developed and approved by the Company's 

management in accordance with the requirements of IAS 8 “Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors” and other applicable IFRSs / IASs, in particular IAS 1 “Presentation 

of Financial Reporting”; IFRS 9 “Financial Instruments”. 

2.4.2. The Company's accounting policy for the methods of information representation in the 

financial reporting  

IAS 1 “Presentation of Financial Reporting” provides the presentation of expenses in the Statement of 

Financial Result (Statement of comprehensive income) recognized in profit or loss, according to the 

classification based on the method of "cost function" or "cost of sales", according to which costs are 

classified accordingly to their functions as part of the prime cost or, for example, costs of sales or 

administrative activities. However, because information about the nature (elements) of expenses is 
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useful for forecasting future results of operations and cash flows, this information is provided in the 

relevant section of the Notes to this financial statement. 

The provision of information about cash flows from operational activities in the Statement of cash 

flows is carried out using a direct method, which discloses information about the main kinds of cash 

proceeds or cash disbursements.  

2.4.3. The basic principles of the accounting policy of Aventus Leasing LLC in 2020 

In order to ensure by the Company compliance with unified principles and approaches to recording and 

reporting business operations, providing relevant and truthful information to users of financial 

reporting, Aventus Leasing LLC selects both the most optimal and the principles of reflecting business 

operations provided by relevant IFRS / IAS.  

No. Elements of the Company's accounting 

methodology 

Choice 

1. Accounting  for non-current assets 

1.1. Criteria for classifying assets as non-current Use period (repayment) – more than 365 days. 

1.2. The value of the disposal value of fixed assets It is determined by the Commission of the Company 

for each of the objects at the time of its recognition 

and revised at each reporting (annual) date 

1.3. The value of the disposal value of intangible 

assets 

It is accepted at the level of 0.00 UAH. 

1.4.  Amortization (depreciation) method of fixed 

assets 

Rectilinear,  

according to the norms, based on the useful life set by 

the Commission of the Company for each of the 

objects 

1.5. Usable life expectancy of the fixed assets It is determined by the Commission of the Company 

for each of the objects at the time of its recognition 

and may be revised at each reporting date 

 1.6.  Restrictions regarding accrual amortization 

of intangible assets 

Amortization is accued only on intangible assets, 

usable life expectancy of which is limited 

1.7. Amortization method of intangible assets Rectilinear, based on the useful life set by the 

Commission for each of the intangible assets 

1.8. Model of further assessment of fixed assets 

and intangible assets 

At historical cost (after deduction of accumulated 

depreciation and depreciation from losses) 

1.9. Assessment of non-current assets held for sale 

(leasing item) 

For the smallest of the values: the cost of acquisition 

or net realizable value 

2. Accounting for current (current assets) 

2.1. Inventory accounting system Constant 

2.2. Inventory valuation in the current period At actual cost (historical cost) 

2.3. assessment method of inventory disposal At the identified prime cost 

2.4. Writing-off of low-value items, the service 

life of which is less than 365 days 

Writing-off of 100% of the cost during the 

commissioning to operations while organizing their 

operational quantitative accounting at the field of 

operation and CVM (contingent assessment method). 

2.5. Deferred expenses It makes sense to highlight a separate article in the 

Statement of financial condition (argument – essence 

for the Company activities) 

2.5.1 The expense breakdown of future periods Paid in advance the subscription fee of periodicals, 

insurance payments, EDS 

3. Accounting for financial instruments 
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3.1. Classification of financial assets 

(classification as current and non-current) 

Classification – depends on intentions of the 

Company's management staff and cash flow planning 

from financial assets  

The structure of current financial assets: 

-  money and their equivalents;  

- debts receivable, repayment period of which is 

no more than 12 months from the date of 

financial reporting and do not include a 

continuation option;  

- financial investments purchased for sale 

The structure of non-current financial instruments:  

- long-term receivables (repayment period of which 

is more than 12 months from the date of the 

financial statement or current receivables for 

which the contract has a continuation option); 

- financial investments accounted by using the 

equity method (in associates and joint ventures); 

-  financial investments which are held to maturity 

(debt financial instruments);  

- financial investments which are held to maturity 

but can be sold 

3.2. Assessment of financial assets at initial 

recognition (acquisition) 

At fair value, since: 

-  leasing agreements are concluded based on current 

market conditions (taking into account the influence of 

time factor) 

3.3. Assessment of financial assets at the reporting date: 

3.3.1. - financial assets which are held to maturity: 

- long-term debt receivables; 

 

 

 

 - current debt receivables 

-   at amortized cost using the effective (market) 

interest rate 

- at fair value, which is the present (discounted) 

value using the effective (market) interest rate; 

- the effective interest rate is determined according 

to the NBU on the value of loans (deposits) on the 

date of recognition of debt and on the reporting 

date   

- at nominal value (repayment amount)  

3.3.2. - financial investments in associated and joint 

enterprises 

By the method of capital participation 

3.3.3 - financial assets which are held for sale  

 

At fair value with the reflection of changes in fair 

value as part of operating income (expenses) for the 

period in which the changes were occurred 

3.3.4 - financial assets which are classified as held 

to maturity at the time of recognition but can 

be sold 

At fair value with the reflection of changes in fair 

value as part of other comprehensive income (in 

equity) 

3.4 Assessment of diminution of value 

(impairment) of financial assets: 

- the method of creating a reserve for 

expected losses from credit risks  

Usage of the matrix of the level of riskiness of 

financial assets – at the time of initial recognition of 

the asset and at each date of the quarterly financial 

report – taking into account the increase (decrease) in 

credit risk and the corresponding reflection in the costs 

(income) of the period 

3.5. Assessment of financial liabilities at the Long-term liabilities – at present (discounted) value;                                        
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reporting date - current liabilities – by the amount of repayment 

4.  Accounting of income and expenses 

4.1. General principles of recognition of income and expenses 

4.1.1. Income recognition  On an accrual basis 

4.1.2. Expenses recognition On an accrual basis in compliance with the 

compliance requirement of income and expenses 

4.1.3. It is applicable for accounting of expenses of 

Class 8 and 9 accounts 

Only account class 9 is applied; account class 8 isn’t 

applied 

4.2. Recognition, assessment and reflection in the accounting and financial reporting of income and 

expenses from operations related to the main activity of the Company – the provision of financial 

leasing services (in accordance with IFRS 15) 

4.2.1. Form of contracts which are used by the 

Company 

Written 

4.2.2. Classification of contracts in terms of revenue 

recognition (satisfaction of performance 

obligations) 

- Transactions in the provision of assets for financial 

lease (leasing) - income recognized at the time of 

transfer of the asset to the lessee; 

- Remuneration transactions (in the form of interest) 

– income (performance obligations), are 

recognized as such which are carried out due to the 

passage of time (during the period) 

4.2.3. Classification of the type of income from 

fulfillment of obligations under the leasing 

agreement Separation (identification) of the 

service which is provided by the Company 

The Company's obligations to perform a financial 

leasing agreement are related to the provision of one 

service to the client 

4.2.4. The moment of recognition, assessment and 

reflection in the accounting of income from 

provided service 

Income in the form of accrued interest receivable from 

the client is reflected in the period when the client used 

the assets of the Company: 

- on the date of interest payment under the agreement;            

- at the end of every quarter;  

 - on the date of the debt repayment 

4.2.5. Assessment of income for the reflection in the 

financial reporting (for financial lease 

agreements) 

IFRS 15 entitles a business entity to use different 

assessment method of progress before performing a 

contract (income).  

In particular, it is allowed to use both 

- the method of result (income),  

- and the method of resources (expenses). 

For the Company it is more appropriate to use the 

method of result (income). 

Specific assessment method of result are:  

- analysis of the implementation completed as of 

this date,  

- assessment of the achieved results,  

- completed steps,  

- passed time, and  

- the number of manufactured or transferred 

units.  

 The Company uses the method of determination of the 

number of transferred units (the product of the amount 
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of balance of debt under the contract and the interest 

rate which is  fixed in the contract, or at the effective 

(market) rate – in case of significant deviation of the 

amount determined as a fixed interest rate from the 

amount at the effective rate. 

4.2.6. The structure of the Company's expenses under 

financial lease agreements 

A. At the time of transfer of equity for financial lease: 

- cost of goods sold – are written off together with the 

recognition of income from the sale of the asset; 

B. In the period of remuneration – interest: 

administrative expenses – are written off for the 

expenses of the period in full at the time of their 

occurrence (the method is more appropriate for the 

Company) 

4.3. Accounting for transactions related to the use of assets (property) of other enterprises 

4.3.1. Classification of transactions using assets 

(property) of other enterprises – The Company 

acts as a lessee (premises)  

 

It is reflected as the expenses from the received service 

(operating expenses in the Statement of comprehensive 

income) without capitalization of future payments and 

without recognition of the right-of-use asset in the 

Balance Sheet. 

5. Accounting for equity 

5.1. Changes in the amount of registered 

(authorized) capital 

After the state registration сhanges in constituent 

documents of the Company 

5.2. Correction of errors of previous years, which 

were identified in the current year 

At the expense of undistributed profit (account 441), if 

these reported errors affected on the financial result of 

the relevant year with the reflection in the Statement of 

equity 

6. Other provisions 

6.1. Financial statement format The financial statement forms which are provided by 

National Accounting Standards 1 with disclosure of 

information in the notes to the financial reporting in 

accordance with IAS 1 are used 

6.2. Statement Format of comprehensive income The form of the consolidated report is used 

6.3. Method of preparation of the Statement of cash 

flows 

Direct  

6.4. Conducting an inventory At least once a year, in accordance with current 

regulations (Regulations approved by the order of the 

Ministry of Finance of Ukraine No. 879 dated 

02.09.2014) 

6.5. Materiality limit  According to the decision of the Company's 

management – taking into account the provisions of 

the document: "Methodological recommendations for 

the accounting policy of the enterprise", which was 

approved by the order of the Ministry of Finance of 

Ukraine dated 27.06.2013 No. 635 

- to separate the item of financial reporting – 5%  

of the value of assets at the beginning of the 

reporting period; 

- to reflect events and amounts in the Notes to 

the financial reporting – up to 5% to the value 

of assets and the nature of the event; 
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- to apply the effective (market) interest rate 

when reflecting debt receivables for the 

providing of equipment for financial lease – 

deviation of the interest rate at the level of 5% 

7. Tax accounting and tax reporting – a responsible person appointed by the management of the Company 

2.5. Taking into account a new standard in the Company's accounting policy, 

changes to the Conceptual Framework for Financial Reporting, as well as 

amendments to existing IFRS / IAS 

2.5.1. The standard, which took effect from the date of January 1, 2019. 

• IFRS 16 “Leases” – is applied to the Financial Reporting for the period ended December 31, 

2019 and have replaced IAS 17 “Leases”. 

For the activities of the Company – respectively, for the indexes of its financial reporting, lease 

relations are not significant transactions. As the Company (as a lessee) applies short-term leases, the 

adoption of this standard (compared to IAS 17) will not affect the financial reporting of the Company 

(will not necessitate to capitalize the right to use the leased asset).  

2.5.2. Changes in Conceptual Framework for Financial Reporting (expected)  

On March 29, 2018, the IAS Board published an updated version of the Conceptual Framework for 

Financial Reporting. During the development of the Regulations on the accounting policy of Aventus 

Leasing LLC, revised changes were taken into account, in particular, the expected return of the 

principle of prudence and the principle of prevalence of economic essence over form as a sign of true 

presentation of information in business transactions. 

 

2.6. Taking into account the impact of hyperinflation in the financial reporting for 2020  
After analysis of the criteria which determine an index of hyperinflation are set out in paragraph 3 of 

IAS 29 " Financial Reporting in Hyperinflationary Economy", the Company's management concluded 

that the current economic situation in Ukraine does not fully meet the criteria for recognizing an 

economy with signs of hyperinflation. 

Accordingly, it was decided not to do the reassessment of the financial reporting indexes for 2020 in 

accordance with IAS 29. 

3. Disclosure of information (detailed elaboration) of certain significant items of 

financial reporting 

3.1. Non-current assets  

3.1.1. Intangible assets           thousand UAH 

Indexes  Other intangible assets 

(purchased software)  

 

Total 

1  2 3 
 Initial cost  

as of December 31, 2019  

 

 - 13 

Proceeds   1: C Enterprise 8, Website, 

BAS 

172 

Disposals   - 0 

as of December 31, 2020  

 

 - 185 
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 Accumulated amortization 

as of December 31, 2019  

 

 - 2 

Accumulated amortization  Amortization 22 

as of December 31, 2020  

 

  24 

        Losses from reduction  
 корисності  

 - - 

Income from profitability recovery   - - 

 Residual value  

as of December 31, 2019  

 

 - 

 

11 

11 as of December 31, 2020  

 

  161 

 3.1.2. Fixed assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                    тис. грн.       

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                                    

(тис. грн.) 

 

Indexes Machines and 

equipment 
Tools, 

devices and 

equipment 

Vehicles Total 

 

1 2 3  4 

 Initial (revaluated) cost 
as of December 31, 2019  (residual) 481 30  511 

Proceeds  504 32  536 

Depreciation  135 2  137 

Reassessment (price reduction)    16 

as of December 31, 2020   

 
443 193 173 809 

Accrual for the year  
 

278 482 179 939 

Depreciation  300 319 6 625 

as of December 31, 2020 459 193 173 825 

 Losses from impairment  
 

16 

 

  16 

 Income from profitability recovery - -  - 

 Residual (book) value of fixed assets  

as of December 31, 2019 481 30  511 
as of December 31, 2020 443 193 173 809 

 

 

3.1.3. Financial instruments which are evaluated at amortized (current) cost using the 

effective interest rate 
 

Long-term debt receivables – from the main activity      thousand UAH 

Ser. 

No. Debt receivable 31.12.2020 31.12.2019 

1. Debts of individuals – total* 38814,10 46651,6 

1.2. maturity period – over 1 year 30018,0 7543,5 

1.3. maturity period – over 2 years 7380,6 10947.4 

1.4 maturity period – over 3 years 1304,1 1721,2 

1.5. maturity period – over 4 years 111,4  

1.6. maturity period – over 5 years   

1.7. * including overdue debt 467,1  

2. Debts of legal entities – total** 2209,9 2168,4 

2.1. maturity period – over 1 year 1483,3 692,4 
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2.2. maturity period – over 2 years 632,7 99,5 

2.3. maturity period – over 3 years 93,9  

2.4. maturity period – over 4 years   

2.5. maturity period – over 5 years   

2.6. ** including overdue debt  72,4  

   

 3.1.4. Incomplete capital investments 

 
In 2020, fixed assets UAH 8.8 thousand, other non-current fixed assets UAH 16.1 thousand, intangible 

assets - UAH 39.4 thousand had been purchased, but weren’t put into operation 

 

3.2. Поточні активи 

3.2.1. Stocks  thousand UAH 

Ser. 

No 

Components kept in stock 

31.12.2020 31.12.2019 

 

1. Office supplies 

30,4 344 

2. Spare parts for cars  277,3 1134 

Total – stocks*  

* it is reflected at the lowest of the cost – cost of goods purchased 

308 1478 

 

3.2.2. Money and their equivalents  

 

Composition of cash (in national currency) and their equivalents:    thousand UAH 

Ser. No Indexes (components) 31.12.2020 31.12.2019 

1. Money -  total*        2694        3773 

1.1. including: 

- money on current bank accounts  

- money on deposit accounts – on demand 

2694 3773 

2. Cash equivalents - total - - 

* including the amount of funds which are limited in use - - 

 

3.2.3. Financial instruments which are evaluated at fair value per profit / loss (in 

accordance with the requirements of IFRS 9)  
А. Current financial investments which are evaluted at fair value in accordance with the 

requirements of IFRS 9         thousand UAH 

Ser. 

No. 

Components of current financial investments which are evaluated 

at fair value *  31.12.2020 31.12.2019 

 

1. - 

- - 

Total – current financial investments, which are evaluated at fair value per 

profit / loss 

- - 

* Hierarchy of sources of information that are used to determine the fair value of financial assets  
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To determine the fair value of financial assets, the Company uses the methods which are set out in 

IFRS 13 “Fair Value Measurement”, in particular, fair value measurements using a fair value hierarchy 

that reflects the significance of the inputs used in making the estimates. The fair value hierarchy has the 

following levels: 

a) quotation prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1); 

b) input data other than Level 1 quoted prices which are observed for the asset or liability either 

directly (as prices) or indirectly (as achieved from prices) (Level 2); 

c) input data for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable 

input data) (level 3). 

The Company strives to maximize the use of Level 1 and Level 2 sources and minimizes the use of 

Level 3 data (in the absence of open data from the first two levels of sources). 

B. Financial instruments, which were irrefutably designated by the Company at initial recognition 

as avaluated at fair value per profit / loss - in 2020 were absent 

C. In 2020, the Company did not use its right which is given by IFRS 9 to designate investments in 

equity instruments as being evaluated at fair value with the reflection of the reassessment result 

in other comprehensive income.   

D. Cash, cash equivalents, which are reflected in current financial investments 

Ser. 

No. 

Cash components and cash equivalents 

31.12.2020 31.12.2019 

 

1. 

Fixed deposit accounts in financial institutions – for a period of more 

than 3 months – up to 12 months 

 

- 

 

- 

2. 

Cash equivalents which are reflected in current financial investments 

 

- 

 

- 

Total – cash, cash equivalents, which are reflected in current financial 

investments 

 

- 

 

- 

 

3.2.4. Financial assets (current, which are evaluated at amortized initial cost – current  debt 

receivable           thousand UAH 

Ser. 

No. 

The components of current  debt receivable 31.12.2020 31.12.2019 

1. 
Debt receivable for products, goods, works, services – 

amortized cost 

52 4 

1.1. initial cost – under the contract 
52 4 

1.2. loss reserve from expected credit risks * 

0 0 

2. 
Settlements receivable: 

- with a budget 

- - 

2.1. including income tax 
- - 

3. Settlements receivable on accrued incomes 
873 394 

3.1 - initial cost 
873 394 
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3.2. - loss reserve from expected credit risks * 
- - 

4. Other current debt receivable – amortized cost 
45386 919 

4.1 
- receivable under Financial Leasing Agreements (less than 1 

year) 

45386 919 

4.2. - loss reserve from expected credit risks * 
814 301 

Total – amortized cost 
45497 1016 

* related credit derivatives which reduce this maximum level of credit risk, it wasn’t created by the 

Company. 

3.2.4.1. Detailed information about Company's debtors as of 31.12.2020 
 

А. Debt receivable for financial leasing services – from the main activity of the Company 

Counterparty Contract Sum 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

Financial leasing contracts (FLC) № КВ-040320/578 

dated 04.03.2020 64,65 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100419/62 dated 10.04.2019 
56,51 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170120/511 dated 17.01.2020 52,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-130919/307 dated 13.09.2019 50,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100919/293 dated 10.09.2019 
50,23 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-101219/444 dated 10.12.2019 49,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-191019/376 dated 19.10.2019 48,39 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-190419/73 dated 19.04.2019 
43,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-060220/537 dated 06.02.2020 40,90 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-231219/477 dated 23.12.2019 37,91 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № 280519/ФЛ-380 
35,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-050219/23 34,04 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-281119/427 dated 28.11.2019 33,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-200319/45 dated 20.03.2019 
32,58 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-171219/464 dated 17.12.2019 31,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-300719/224 dated 30.07.2019 

30,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140319/36 dated14.03.2019dated14.03.2019 27,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-041219/437 dated 04.12.2019 27,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140519/109 dated 14.05.2019 
25,97 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-030419/59 dated 03.04.2019 25,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260620/645 dated 26.06.2020 23,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-271219/479 dated 27.12.2019 
23,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-010819/230 dated 01.08.2019 22,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110320/581 dated 11.03.2020 20,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № 221118/3 dated 22.11.2018 
19,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170920/753 dated 17.09.2020 18,97 
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Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-070819/239 dated 07.08.2019 
18,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-120319/34 dated 12.03.2019 17,70 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-300719/222 dated 30.07.2019  
17,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260920/763 dated 26.09.2020 
16,88 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-171219/456 dated 17.12.2019 16,72 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-180320/589 dated 18.03.2020 
16,63 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-041019/345 dated 04.10.2019 
16,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-852 dated 29.10.2020 16,34 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-310719/218 dated 31.07.2019 
16,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110120/499 dated 11.01.2020 
15,88 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-090719/173 dated 09.07.2019 15,83 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC ЧГ-140619/154 dated 14.06.2019 
15,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260719/217 dated 26.07.2019 
15,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-220120/516 dated 22.01.2020 15,48 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270919/311 dated 27.09.2019 
15,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-280919/334 dated 28.09.2019 
14,93 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-291019/383 dated 29.10.2019 14,84 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-040719/182 dated 04.07.2019  
14,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-181219/469 dated 18.12.2019 
14,79 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-280819/268 dated 28.08.2019 14,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-051219/438 dated 05.12.2019 
13,94 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-20062019/161 dated 20.06.2019 
13,72 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070820/693 dated 07.08.2020 13,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270820/724 dated 27.08.2020 
13,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100519/99 dated 10.05.2019 
13,40 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-301019/382 dated30.10.2019 12,99 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

Debt transfer agreement dated 12.08.20 to FLC №КВ-

171219/460 12,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170620/632 dated 17.06.2020 
12,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-130819/245 dated 13.08.2019 
12,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-150920/749 dated 15.09.2020 11,86 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-843 dated 24.10.2020 
11,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070720/650 dated 07.07.2020 
11,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-020720/648 dated 02.07.2020 11,52 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-291119/430 dated 29.11.2019 
11,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-853 dated 29.10.2020 
10,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-310819/277 dated 31.08.2019 10,49 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-020819/235 dated 02.08.2019 
10,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-220819/264 dated 22.08.2019 
10,39 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100919/291 dated 10.09.2019 10,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-250220/567 dated 25.02.2020 
10,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-830 dated 20.10.2020 
10,00 
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Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070819/243 dated 07.08.2019 
9,91 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-261119/422 dated 26.11.2019 9,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-271219/487 dated 27.12.2019 
9,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140120/504 dated 14.01.2020 
9,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-120219/26 9,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-230620/637 dated 23.06.2020 
8,64 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № ЧГ-280919/333 dated 28.09.2019 
8,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170120/507 dated 17.01.2020 8,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-081019/349 dated 08.10.2019 
7,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270619/171 dated 27.06.2019 
7,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-300120/527 dated 30.01.2020 7,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-181219/467 dated 18.12.2019 
7,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-240720/680 dated 24.07.2020 
6,84 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270919/324 dated 27.09.2019 6,70 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-856 dated 30.10.2020 
6,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-121119/401 dated 12.11.2019 
6,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-210520/602 dated 21.05.2020 6,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-230819/267 dated 23.08.2019 
5,81 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-121019/359 dated 12.10.2019 
5,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-281119/420 dated 28.11.2019 5,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-080619/148 dated 08.06.2019 
5,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-120220/549 dated 12.02.2020 
4,74 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № ЧГ-271119/423 dated 27.11.2019 4,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № ЧГ-111218/6 dated 11.12.2018 
4,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-160620/629 dated 16.06.2020 
4,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-816 dated 16.10.2020 4,18 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110120/496 dated 11.01.2020 
4,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100620/626 dated 10.06.2020 
3,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-130919/305 dated 13.09.2019 3,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-061219/440 dated 06.12.2019 
3,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-121019/364 dated 12.10.2019 
3,63 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-190319/42 dated 19.03.2019 3,58 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-211019/366 dated 21.10.2019 
3,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260919/323 dated 26.09.2019 
3,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270719/221 dated 27.07.2019 3,37 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-211218/13 dated 21.12.2018р 
3,34 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ №-050719/186 dated 05.07.2019 
3,33 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-221119/419 dated 22.11.2019 3,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № ЧГ-171019/369 dated 17.10.2019 
3,17 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140820/702 dated 14.08.2020 
3,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-180820/704 dated 18.08.2020 2,87 
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Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-762 dated 22.09.2020 
2,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-240919/318 dated 24.09.2019 2,71 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-150319/37 dated 15.03.2019 
2,60 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-200520/606 dated 20.05.2020 
2,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-131219/450 dated 13.12.2019 2,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-200220/568 dated 20.02.2020 
2,19 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110220/546 dated 11.02.2020 
2,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-261219/481 dated 26.12.2019 2,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-050319/30 dated 05.03.2019 
2,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-180220/563 dated 18.02.2020 
1,97 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-291119/428 dated 29.11.2019 1,93 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-270919/331 dated 27.09.2019 
1,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-190520/598 dated 19.05.2020 
1,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-210220/565 dated 21.02.2020 1,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140820/703 dated 14.08.2020 
1,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-210819/260 dated 20.08.2019 
1,56 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-060820/686 dated 06.08.2020 1,52 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-300519/137 dated 30.05.2019 
1,40 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070220/535 dated 07.02.2020 
1,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270220/572 dated 27.02.2020 1,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-141119/410 dated 14.11.2019 
1,32 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-080920/739 dated 08.09.2020 
1,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-030320/576 dated 03.03.2020 1,27 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-240120/521 dated 24.01.2020 
1,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-130220/555 dated 13.02.2020 
1,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

Debt transfer agreement dated 10.08.20 to FLC №КВ-

150720/663 1,22 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ №120719/192 dated 12.07.2019 1,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-120220/553 dated 12.02.2020 
1,18 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-170419/71 dated 17.04.2019 
1,16 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-240120/519 dated 24.01.2020 1,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-160720/666 dated 16.07.2020 
1,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-770 dated 03.10.2020 
1,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-030620/620 dated 03.06.2020 1,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-835 dated 23.10.2020 
1,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-310719/226 dated 31.07.2019 
0,95 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-884 dated 17.11.2020 0,95 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-151119/413 dated 15.11.2019 
0,94 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-150720/661 dated 15.07.2020 
0,89 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-849 dated 28.10.2020 0,89 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-210120/514 dated 21.01.2020 
0,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-130220/557 dated 13.02.2020 
0,85 
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Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-290519/135 dated 29.05.2019 
0,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-030120/480 dated 03.01.2020 0,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-130320/583 dated 13.03.2020 
0,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070220/539 dated 07.02.2020 
0,77 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070220/542 dated 07.02.2020 0,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-261119/425 dated 26.11.2019 
0,71 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-080720/656 dated 08.07.2020 
0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-776 dated 02.10.2020 0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-070820/691 dated 07.08.2020 
0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260419/86 dated 26.04.2019р. 
0,60 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-020819/236 dated 02.08.2019 0,59 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-171219/462 dated 17.12.2019 
0,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-130520/594 dated 13.05.2020 
0,46 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-181019/375 dated 18.10.2019 0,45 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-051219/433 dated 05.12.2019 
0,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-220819/265 dated 22.08.2019 
0,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-181019/373 dated 18.10.2019 0,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110919/297 dated 11.09.2019 
0,35 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-180519/123 dated 18.05.2019 
0,35 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-270520/612 dated 27.05.2020 0,31 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140520/597 dated 14.05.2020 
0,31 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

Debt transfer agreement dated 14.07.20 to FLC №КВ-

081119/393 0,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №ЧГ-210519/125 dated 21.05.2019 
0,27 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170819/252 dated 17.08.2019 0,24 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-200819/258 dated 20.08.2019 
0,24 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110220/544 dated 11.02.2020 
0,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170519/118 dated 17.05.2019 0,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140720/654 dated 14.07.2020 
0,17 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-100519/101 dated 10.05.2019 
0,16 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-080720/657 dated 08.07.2020 0,15 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-020720/647 dated 02.07.2020 
0,15 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-854 dated 29.10.2020 
0,14 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-250919/320 dated 25.09.2019 0,14 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-190619/159 dated 19.06.2019 
0,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-170320/587 dated 17.03.2020 
0,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-191119/415 dated 19.11.2019 0,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110120/497 dated 11.01.2020 
0,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110419/65 dated 11.04.2019 
0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-060819/237 dated 06.08.2019 0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-110519/100 dated 11.05.2019 
0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-121219/452 dated 12.12.2019 
0,10 
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Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-150819/250 dated 15.08.2019 
0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

Debt transfer agreement 0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-110619/149 dated 11.06.2019 
0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-150720/662 dated 15.07.2020 
0,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-020719/178 dated 02.07.2019  0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-161019/368 dated 16.10.2019 
0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-121119/407 dated 12.11.2019 
0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-260919/322 dated 26.09.2019 0,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-150519/113 dated 15.05.2019р 
0,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140120/505 dated 14.01.2020 
0,04 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-250919/321 dated 25.09.2019 0,04 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-050220/530 dated 05.02.2020 
0,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-140519/111 dated 14.05.2019 
0,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC №КВ-261219/486 dated 26.12.2019 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-060320/580 dated 06.03.2020 
0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-291119/431 dated 29.11.2019 
0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-310119/21 dated 31.01.2019 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC КВ-070619/147 dated 07.06.2019 
0,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed 
 

FLC № КВ-840 dated 23.10.2020 
0,01 

Total  1799,94 

 
B. Debt receivable for the services of making available for use of assets (premises) which are used by 

the Company under the short-term lease – UAH 19.2 thousand 

 

C. The amount of paid advances to suppliers of goods, works, services - 273.4 thousand UAH. 

3.2.4. Derivative financial instruments which would be used to hedge cash flows and fair value, 

were not used by the Company in 2020. 

3.2.5. Reclassification of financial assets. 
During the reporting period, the Company did not reclassify any financial assets from one category to 

another. 

3.2.6. An account to reflect losses from credit losses. The Company uses a adjunct account – to 

reflect the reserve for credit losses, which reduces the carrying amount of the financial instrument. 

Information on the movement of funds on this account is given below:  

No. Index Amount, 

thousand 

UAH 

1. The balance of the reserve of expected credit losses at the beginning of 

2020 

301 

2. The accrued reserve in 2020  515 
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3. The reserve was reduced in 2020  2 

4. The balance of the reserve on the date of 31.12.2020 814 

3.2.7. Deferred expenses – this line includes car insurance contracts according to FLC, as well as 

voluntary assets insurance of AVENTUS LEASING LLC, an amount for the end of 2019. – is 2777 

thousand UAH, at the end of 2020 – is 391 thousand UAH. 

3.2.8. Other current assets. – this line includes an unconfirmed tax credit for the end of 2020 in the 

amount of 153 thousand UAH. 

3.2.9. Non-current assets which were held for sale and disposal groups. – this section includes the 

value of cars which were held for sale. The amount at the end of 2020 – is 1495 thousand UAH. 

 

3.3. Liabilities and support 

3.3.1. Long-term liabilities and support 
Assessment of long-term financial liabilities.     

As of December 31, 2020, Aventus Leasing LLC has long-term liabilities to two counterparties, the 

current value of the contracts is given below: 

- AVENTUS Ukraine Agreement № 01/03/19-1 dated 01.03.2019 the debt as of 31.12.2020 is 

9,000 thousand UAH 

ALDEGA UAB Loan agreement № 1 dated 18.12.2018. debt as of 31.12.2020 is 36 676.3 

thousand UAH 

As of December 31, 2019, the debt under these agreements: 

- AVENTUS Ukraine Agreement № №01/0  19-1 dated 01.03.2019 the debt as of 31.12.2019 is 

12,725.9 thousand UAH 

- ALDEGA UAB Loan agreement № 1 dated 18.12.2018. debt as of 31.12.2019 is 43,515.7 

thousand UAH 

Long-term debt receivables thousand UAH 

Ser. 

No. 

Debt receivables 

The initial amount under 

the Agreement as of 

31.12.2020 

The initial amount 

under the Agreement as 

of 31.12.2019 

1. Debt AVENTUS Ukraine – total  - - 

1.2. maturity period – over 1 year 9 000 12 725,9 

1.3. maturity period – over 2 years - - 

1.4. * including overdue debt - - 

2. Заборгованість ALDEGA UAB - усього - - 

2.2. maturity period – over 1 year 36 676,3 43 515,7 

2.3. maturity period – over 2 years - - 

2.4. * including overdue debt  - - 

3.3.2. Current liabilities and support,        thousand UAH 

Ser. 

No. 

Components of current liabilities and support 

31.12.2020 31.12.2019 

1. Current debt receivable: 

- for long-term liabilities 

40059 0 

1.1 for goods, works, services 2518 314 

2.          -     as per calculations with the budget 425 160 

2.1. • including income tax 319 51 
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3.         -      as per insurance calculations - - 

4.         -      as per remuneration calculations  1 15 

5. Current support (for staff vacation compensation) 345 187 

6. Other current liabilities 1126 1247 

6.1 % on UAH loan 470,3 349,8 

6.2 % on a foreign currency loan  312,3 707,6 

6.3. Credit from Aventus Ukraine  - - 

6.4 Tax credit  106,1 23,2 

6.5 Loan debt under financial leasing agreements 237,3 166,4 

Total – current liabilities and support 44474 1923 

3.3.4. As of December 31, 2020, the Company has no outstanding liabilities both in basic debt sums 

and interest, as well as in terms of repayment of these liabilities (borrowings) to be paid.  

 3.4. Equity 

3.4.1. The structure of equity        thousand UAH 

Ser. 

No. 

The components of equity   

31.12.2020 31.12.2019 

1. Registered capital  1600 1600 

2. Capital in reassessments   

3. Additional capital (share premium)  30 30 

4. Reserve capital   

5. Undistributed profit (uncovered loss) 816 -82 

Total 2446 1548 
 

 
 

 

3.4.1.1. Registered (authorized) capital of the Company  
 

 The authorized capital (AC) of Aventus Leasing LLC in 2018 was determined by the participants 

(founders) in the amount of 1,600,000.00 UAH. 

The form of payment for shares – is own funds 

In 2020, the composition of the Company's members in the authorized capital has been changed. 

 

3.4.1.2. The list of members of "Aventus Leasing" LLC on 31.12.2020. 
Ser. 

No. 

 

Company members 

Share in the authorized 

capital of the Company  

The cost of paid-in 

capital as of 

31.12.2020. 

UAH. % 

А. Legal entities (            2       ) 
1 ZAO "DN INVEST"  1 440 000,00 90 1 440 000,00 

2 Ivory ZNVKIF AO 160 000,00 10 160 000,00 

Total in legal entities 1 600 000,00 100 1 600 000,00 

B. Individuals (  0 ) 

Total in individuals  - - - 

including individuals (         persons) whose share in the 

authorized capital exceeds 10% 

- - - 
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3.4.1.3. Withdrawn and unpaid capital as of 31.12.2020 are absent. 

 

3.4.1.4. Undistributed profit (uncovered loss) 

The amount of undistributed profit (uncovered loss) was: 

- at the beginning of 2020 – was 82 thousand UAH; 

- at the end of 2020 – was 816 thousand UAH.                   

In the reporting period, the amount of uncovered losses decreased due to net profit of UAH 898 

thousand. 

 

3.5. Income and expenses 

3.5.1. Income 

3.5.1.1. Income from contracts with clients (sales of services) 

The structure of income from the sale of services that constitute the main activity of the Company:     

thousand UAH.  

Ser. No. 
Types of service 

     2020 

 

 

      2019 

1. Providing services of asset management  
101572 13 

Total 101572 13 

 

3.5.1.2. The structure of other operating income 

 thousand UAH. 

Ser. No. Components of other operating income 2020 2019 

1. Income from the purchase and sale of foreign currency  10 78 

2. Income from operating activities (from the sale of goods, works, 

services)  

- 102976 

3. Income from operating exchange rate difference  2043 3477 

4. Received fines, penalties, charges  1576 663 

5. Other income from operating activities 295  

Total 3924 107 194 

 

3.5.1.3. The structure of financial income (calculated at the effective interest rate),  

 thousand UAH. 

Ser. No. Components of financial income 2020 2019 

 1. Income from financial instruments which are evaluated at 

amortized cost using the effective interest rate  

38830 21467 

Total 38830 21467 

 

3.5.1.4. The structure of other income, 

 thousand UAH. 

Ser. No. Components of other income 2020 2019 

 1. Insurance compensation according to CMTPL agreements 303 36 

 2.    

 3.    

Total 303 36 
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3.5.2 Expenses 

3.5.2.1. Administrative expenses, marketing expenses     thousand UAH. 

Ser. 

No. 

Elements of expenses 

2020 2019 

1. Remuneration, accruals  4668,3 3059,1 

2. Leasing of premises 1177 454,8 

3. Amortization  647 139 

4. Taxes and fees 2110,1 636.4 

5. Telecommunications expenses 173,5 55,3 

6. POL (for the management of Private Joint Stock 

Company)  - - 

7. Business travel expenses 81,4 79,4 

8. Pre-sale preparation 2084 217,1 

9. Information services (subscription, literature)  102,8 74,2 

10. Transport services 72 21,7 

11. Bank services  204,1 237,7 

12. Advertising and marketing services  2235 562,5 

13. Expenses for repair and maintenance of office 

equipment 183,4 237,4 

14. Expenses for current repairs and maintenance of 

vehicles 1875,3 188,1 

15. Property insurance 2352,9 1428,4 

16. Expenses for an independent assessment 

 139,2 189,2 

17. Material expenses (stationery, office supplies) 435,9 59.6 

18. Household expenses 749,2 513,1 

19. Depository services, registration with government 

agencies  - - 

20. Notary services  88,8 - 

21. Software maintenance  281 75,7 

22. Verification services  53 66,4 

23. Non-state pension provision - - 

24. Legal Services 363,8 331,0 

25. Agency services  1761,3 1097,3 

26. Outsourcing services  1704 1338,6 

Total expenses 23543 11 062 

 

3.5.2.2. Other operating expenses 

The structure of other operating expenses:       (thousand UAH.) 

Ser. 

No. 

Components of other operating expenses 2020 2019 

1. Expenses for the purchase and sale of foreign currency 262 193,1 

2. Prime cost of sold cars - 102 075,4 

3. Credit risk reserve  515,8 300,5 

4. Losses from operating exchange rate difference  13455,3 295,4 

5. Recognized fines, penalties, charges 88,2 8,3 

6. Taxes for car purchasing 161,6 5,8 
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7. Insurance compensation 137,9 29,9 

8. Deferred expenses  487,7 304,9 

9. VAT reassessment 587,9 347,9 

10. Medical leave and single social security tax 10,8 6,8 

Total – operating expenses 15707 103568 

 

3.5.2.3. Financial expenses 
The structure of financial expenses:        (thousand UAH.)  

Ser. 

No. 

Components of other expenses 2020 2019 

1. Interest on the loan  5043 3 183,7 

2. Discounting of financial leasing agreements  0 10 032,6 

3. Discounting of financial leasing agreements 2018 0 434,6 

Total  5043 13 650,9 

 

3.5.2.4. Expenses (income) from income tax       (thousand UAH.) 
 

Ser. 

No. 

Elements of income tax expenses 2020 2019 

1. Financial result before tax – according to accounting: profit (loss)  1217 429 

2. Current income tax  319 51 

3. Deferred tax liability at the beginning of the year  - - 

4. Deferred tax liability at the end of the year  - - 

5. Increase (decrease) in deferred tax liability  - - 

6. Income tax benefit - - 

7. Total – (expenses) income from income tax 898 378 

 

3.5.2.5. Prime cost of goods sold (goods, works, services)      99 119 thousand UAH. 
     

3.5.2.6. Contingent liabilities and contingent assets of the Company 

As of December 31, 2020, there are incomplete legal cases, in which Aventus Leasing LLC participate:  

          (UAH) 

Plaintiff  Defendant  №/date  FLC Leasing subject 

Date of the 

complaint 

Subject matter of the 

proceedings 

Claimed 

amount 

Legal authority/ date 

/ number of 

proceedings 

AVENTUS 

LEASING   

Yablukova 

T.Z. 

КВ-100919/293 
dated10.09.2019 AUDI Q7 27.05.2020 debt collection 86764,24 

Irpin District Court in 

Kyiv Region; Case № 

367/3446/20 dated 
04.06.2020 

AVENTUS 

LEASING   

Sushko 

L.M. 

(guarantee 

for LME  
) 

КВ-050219/23 

dated05.02.2019 

DODGE RAM-

1500 26.08.2020 

joint and several debt 

collection  64185,12 

Kozyatyn City 

District Court in 

Vinnytsia Region; 

Case № 133/2316/20 
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AVENTUS 

LEASING   

Pokhodenko 

V.O. 

КВ-040320/578 
dated04.03.2020 

MERCEDES-
BENZ S 400 10.11.2020 

reclamation of property 

from another's adverse 
possession   

Sviatoshynskyi 

District Court in 

Kyiv; Case № 
759/19963/20 

Karas 

Ye.Iu. 

AVENTUS 

LEASING   

КВ-170120/507 
dated17.01.2020 AUDI A6   

recognition of the 

financial leasing 

agreement as invalid 
and application of 

mutual restitution in 

order to protect 
consumer rights   

Globinsky district 

court in Poltava 

region; Case № 
527/1998/20 

Davydiuk 

D.V. 

AVENTUS 

LEASING         

determination of the 
nullity of the contract 

and application of the 

consequences of the 

invalidity of the 

contract   

Kyiv-Sviatoshynskyi 
District Court in Kyiv 

Region; Case № 

369/15196/20 

AVENTUS 

LEASING   

Makarenko 

I.I. 

КВ-

3007199/222 

dated30.07.2019 VOLKSWAGEN 10.12.2020 debt collection   47037,57 

Sviatoshynskyi 
District Court in 

Kyiv; Case № 

579/22496/20 

AVENTUS 

LEASING   Velhan A.L. 

КВ-070819/239 

dated07.08.2019 BMW 10.12.2020 debt collection   38668,37 

Kominternivsky 

District Court in 
Odessa Region; Case 

№ 504/4277/20 

AVENTUS 

LEASING   

Mokryk 

A.V. 

КВ-110320/581 

dated11.03.2020 SKODA 10.12.2020 debt collection   

45 

365,96 

Goshchansky district 
court in Rivne region; 

Case №   

AVENTUS 

LEASING   Piatak D.S. 

КВ-170120/511 
dated17.01.2020   22.12.2020 debt collection   61651,84 

Melitopol City 

District Court in 

Zaporizhia Region; 
Case № 937/9747/20 

AVENTUS 

LEASING   

Donenko 

T.V. 

КВ-270919/311 
dated27.09.2019   17.12.2020 debt collection   53415,06 

Irpin District Court in 

Kyiv Region; Case 
№. 

AVENTUS 

LEASING   Piatak D.S. 

КВ-050320/579 

dated05.03.2020   22.12.2020 debt collection   47359,53 

Melitopol City 
District Court in 

Zaporizhia Region; 

Case № 937/9748/20 

AVENTUS 

LEASING   

Komliev 

О.О. 

КВ-260719/217 

dated26.07.2019   16.12.2020 debt collection   34464,82 

Kyiv District Court in 

Odessa Region; Case 

№  

 

4. Characteristics of risks and policy of their management by the Company's management 

4.1. Characteristics of risks associated with the general conditions of economic activity in Ukraine 

Financial activities are usually associated with significant risks. Moreover, in its activities, the 

Company is also exposed to risks associated with the general state of the country's economy. Ukraine, 

as a country for doing business and – especially business related to financial activities, for the last 10 

years remains a country with high risks, as evidenced by low, at the level of speculative, credit ratings 

of the country. 

In the the reporting period, the situation improved to some extent. The country has switched to a 

flexible exchange rate policy, has carried out some reforms in the energy sector, has overcame the 

banking crisis, and has stepped up the fight against corruption. However, as for the debt situation of the 

Ukraine, it remains very difficult, and as a result, Ukraine remains a country that largely depends from 

the International Monetary Fund 
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The risk of tax system 

In Ukraine, tax legislation changes frequently and often these changes have a negative impact on 

business entities engaged in financial activities. Currently, the tax legislation clearly shows one of the 

functions of taxes – fiscal, and almost invisible main function – incentive.  

In order to minimize these risks, the Company's management analyzes in advance the planned changes 

to national legislation, other regulations in order to identify similar and new risks, stay in 

communication with the Regulator – the National Commission for Regulation of Financial Services in 

Ukraine – with specialized associations, others participants in the financial services market, expert 

groups, convincing them already at the stage of developing the regulatory framework in the feasibility 

of making certain changes to it and the presence of potential risks from these changes.  

 

4.2. Financial risks are typical for business entities operating in the field of financial services, in 

particular – in the stock market.  

Financial risks include: credit risk, illiquidity risk, other market risks.  

4.2.1. Credit risk is the risk that one party of a financial agreement will be not able to discharge an 

obligation and it will be a reason of appearance of financial loss for other party. The main assets of the 

Company that create a threat of credit risk are financial assets that are evaluetaed at amortized cost: 

debt receivables from operating activities, as well as funds (in financial institutions).  

There may be a risk for the Company that the counterparty (client) will not pay for financial leasing 

services or miss the terms of its obligations to the Company. In this regard, as well as taking into 

account the requirements of IFRS 9 “Financial Instruments”, the Company creates and reviews the 

amount of impairment of the asset at each reporting date (quarterly), to reflect the actual amount of 

expected credit losses for each asset (or group of homogeneous assets).  

In addition, at the stage of concluding financial leasing agreements with clients, the Company's 

management includes conditions in the text of agreements that significantly reduce the nonpayment 

risks and default of their terms, which is an effective tool for credit risk management, significantly 

reducing potential losses for the Company. This factor is taken into account when determining the 

reserve for expected credit losses as one that reduces the level of credit risk. 

 

4.2.2. Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to discharge its obligations as they 

arise. In particular, this risk is related to the inability to meet its financial obligations for payments for 

creditors due to lack of cash or other financial asset. 
 

The dynamics of the Company's liquidity risk level is characterized by the following data 

Ser. No. Indexes As of        

31.12.2020. 

As of 

31.12.2019. 

1.Output data*, thousand UAH. 

1.1. The value of assets at the end of the reporting period 92 596 59 713 

1.2. The value of current assets at the end of the reporting period 50 538 9 985 

1.2.1. including: non-current assets which are held for sale 1 495 890 

1.2.2. reservs   - - 

1.2.3. money, settlements and other assets 49 043 9 095 

1.2.3.1. from art.1.2.3 – money and their equivalents, current financial 

investments 

2 694 3 773 

1.3. Liabilities at the end of the reporting period  90 150 58 165 

1.3.1. Long-term liabilities 45 676 56 242 

1.3.2. Current liabilities and support 44474 1 923 

1.4. The amount of amortization of non-current assets for the period  778 153 
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1.5. Net profit (loss) for the year 898 378 

1.6. The net value of working capital (own working capital) 39590 48180 

2. Liquidity indexes of the Company 
№ Indexes Value  

Stanard Actual  

2.1. 

2.2. 

 2.3. 

absolute liquidity ratio  

quick liquidity ratio (litmus) 

coverage ratio  

Not less than 0,15  

Not less than 0,6 and no 

more than 0,8  

 Not less than 1,0 

0.06 

1,10 

1,14 

1,96  

4,72  

5,19 

3. Bankruptcy probability index 

3.1. William Beaver ratio Not less than 0,2 0,4 0,07 

 

The indexes given in the table give grounds for conclusions on the liquidity of the Company's assets: 

• the value of assets for 2020 increased by 32 883 thousand UAH, or by 1.6 times, which indicates about 

the expansion of the Company  

• all liquidity indexes of the Company's assets (current financial solvency) were improved in 2020, 

as of 31.12.2020. The value of indexes indicates the proper payment ability of the Company; 

• Actions of the Company's management staff in order to maintain the level of liquidity of assets 

The condition and dynamics of liquidity – the ability to discharge its financial obligations on time – is 

carefully monitored by the Company's management, for this purpose management uses the process of 

detailed (decadal) budgeting and forecast of cash inflows and outflows to obtain guarantees of adequate 

liquidity to ensure the compliance of their payment obligations.    

 

4.2.3. Market risk – is the risk that the fair value or future cash flows from financial instrument will 

fluctuate due to changes in market prices. Market risk covers three types of risk: 

Currency risk, 

 interest rate risk and  

other price risk. 

 

4.2.3.1. Currency risk  

Currency risk is that the Company's financial results may be adversely affected by changes in exchange 

rates. Despite the fact that the Company's activities are carried out in the national currency of Ukraine, 

exchange rate fluctuations that have occurred in recent years, and in particular in the reporting period, 

have affected its activities. 

The depreciation of the national currency of Ukraine in previous periods had a negative impact on the 

Company's results of operations, taking into account the relationship between the Company's activities 

and the level of investment attractiveness of financial instruments – equity instruments of Ukrainian 

issuing companies. During the reporting period there was a significant strengthening of the national 

currency, which created conditions for stabilization of the stock market in the country, and therefore in 

the operational field of the Company. 

 

4.2.3.2. Interest rate risk – is the risk that the fair value or future cash flows from financial instrument 

will fluctuate due to changes in market interest rates. 

Changes in market interest rates significantly affect on the assessment of financial instruments, as a 

common procedure in the assessment of these instruments is discounting. The discount rate is usually 

determined at the level of the effective (i.e. – market) interest rate. There is feedback between the level 

of the discount rate and the present value which was determined using the specified rate. Therefore, 

changes in market interest rates directly affect both the assessment of financial assets and the financial 

results of activity of the Company.  
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This factor for the Company is external, which does not depend on the Company, and Company does 

not carry out the control of it, but when planning the Company's activities, this factor must be taken 

into account as an objective reality (stabilization of the economy usually leads to decreasing of interest 

rate level – cost of loans and deposits). 

Due to the decreasing tendency in interest rates in 2019, the difference between the nominal and current 

(discounted) value of financial assets will decrease, and it is fairy assessed as a positive factor by the 

Company's management. 

4.2.3.3. Other price risk – is the risk that the fair value or future cash flows from financial instrument 

will fluctuate due to changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or 

currency risk), no matter whether they were caused by factors specific to a particular financial 

instrument or its issuer, or by factors affecting all similar financial instruments with which market 

operations are carried out. 

Actions of the Company's management staff in order to minimize price risks 

For the Company, this factor is significant because the Company's income depends on fair (market) 

value and structure of assets under management of the Company, the assessment of which changes 

according to market conditions beyond the Company's control. The specifics of the Company's 

activities (as well as collective investment scheme) are related to the constant monitoring of the level of 

prices for financial leasing services.  

 

5. Management of Company's capital  

According to requerments of IAS 1 “Presentation of Financial Reporting”, entities should provide 

descriptive and quantitative information about the purpoeses, policies and procedures of capital 

management. The purpose of the Company's capital management is to ensure stable 

creditworthiness and a normal level of capital adequacy for operating activities and maximizing profits. 

Management of capital structure takes into account the economic conditions of the Company. 

The company implements capital management measures aimed at increasing the return on capital by 

optimizing the structure of debt and equity in such a way as to ensure the continuity of its activities. 

Management analyzes the capital structure on a regular basis (quarterly). At the same time, 

management analyzes the structure of equity and the risks present in its individual components. Based 

on the received conclusions, the Company's management staff regulates capital by using additional 

capital or financing (borrowings). In the process of capital management, the Company's management 

is guided by the provisions of the Conceptual Basis of Financial Reporting, in particular, by the section 

of "Concepts of capital and capital maintenance".  

According to the financial concept of capital (which means – invested funds or invested purchasing 

power), capital is synonymous with net assets or equity of the entity.      

 

The accounting model of the Company provides the use of the financial concept of capital. 

The Company's choice of the financial concept of capital is based on an assessment of the needs of 

users of financial reporting: the financial concept of capital should be adopted if users of financial 

reporting are primarily interested in maintaining nominal invested capital or purchasing power of 

invested capital.  

In order to manage capital and prevent both its "using up" and reducing the sufficient level of net 

assets of the Company, monitoring of indexes that characterize the effectiveness of its use is carried 

out. 

The company controls capital using a system of interrelated indexes, the main of which is the profit 

ratio (return on capital). 
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In the process of monitoring the capital utilization efficiency following indexes are used: 

a)  indexes which characterize the financial stability of the Company, the level of its dependence on 

external sources of funding (Total Debt to Equity, leverage ratio (debt level)); 

b) indexes which affect the profitability index of return on equity as the main criterion for the 

efficient use of equity 

In the process of making decisions to improve the level of return on capital, the factor analysis is 

applied – it is analysis of the impact of key factors on this index.  

 

6. Other information – post-reporting events 
 

Information about post-reporting events before the date of approval of the financial 

statement before issue   
Ser. 

No. 

List of events after the reporting date Information about the availability of 

events 
reflected in the 

financial reporting 
not reflected in the 

report, disclosed in the 

notes 
1. Recognition of the Company's debtor as bankrupt  absent absent 
2. Obtaining the information about a significant 

decrease in the value of financial instruments at the 

reporting date 

absent absent 

3. Investigation of a legal case which confirms that the 

Company has a current liabilities as of the reporting 

date 

absent absent 

4. Decision for significant corporate restructuring absent absent 
5. Destruction of a significant part of assets due to a 

natural disaster 

absent absent 

6. Significant changes in the value of the Company's 

assets after the reporting date 

absent absent 

7. Dividend announcement  absent absent 

8. Other important events  absent absent 
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7. Information about related parties with Aventus Leasing LLC  

8. 7.1. According to the norms of international accounting and financial reporting standards, the 

related parties are:  

- enterprises (legal entities) that are under the control or significant influence of other persons; 

- enterprises (legal entities) and individuals who directly or indirectly carry out control over the 

enterprise or significantly affect its activities, as well as close family members (direct relatives) of such 

an individual.  

A sign of a significant impact on the activities of the enterprise is the holding by person of 20 percent 

or more of the value of the authorized capital; a sign of control – is the holding of more than 50 

percent of the value of authorized capital. Related persons also include officials of the enterprise 

(company) and their direct relatives.  

7.2. Legal entities on the activities of which Aventus Leasing LLC has the opportunity to carry out 

significant influence or control are absent.   

7.3. Legal entities which have the ability to carry out a significant influence or control over the 

activities of Aventus Leasing LLC – are members of ZAO "DN INVEST", it has a share in the 

authorized capital of 90%, Ivory ZNVKIF AO – it has a share in the authorized capital – of 10%. 

Transactions with related parties – participants, in the reporting period, are absent. 

7.4. Related parties for Aventus Leasing LLC are individuals, the information about them are given 

below:  

Individuals – officials of the Company 

Ser. 

No. 

Full Name The nature of the relationship with Aventus 

Leasing LLC 

Identificatio

n code 

 

Official, family member Share (%) in the 

authorized capital 

of Aventus Leasing 

LLC 

1. Kusiak Borys Vasyliovych Director 0 - 

There were no related party transactions excepting remuneration in 2020.  

In 2020, the total amount of remuneration of officials was 374 814.36 UAH. 

 

With other direct relatives of officials of the Company transactions and settlements were not carried 

out.  

Director          Kusiak B.V. 



 
 
 
 
 
 

 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Щодо річної фінансової звітності  

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 
 

Станом на 31.12.2020р. 
 

 

Учасникам та керівництву ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

Національний банк України 

 

 

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ», код за ЄДРПОУ – 42441539, 

місцезнаходження - 04116, м. Київ, вул. М. Довнар-Запольського, буд. 5, офіс 220, (далі - 

Товариство), що  складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про  

сукупний дохід, звіту про зміни у  власному капіталі та звіту про рух грошових  коштів за 

рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової  звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в  усіх 

суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 31  грудня 2020р., його фінансові 

результати  і  грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до  

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. 

№996-XIV щодо складання фінансової звітності. 
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Основа для думки 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 - 2017 

року) (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.  

Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 

нашому звіті. 

 

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства  несе відповідальність за іншу інформацію.  

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка 

міститься у складі річних звітних даних, які Товариство формує згідно «Порядку надання 

звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами 

публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають 

визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або 

Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг №3840 від 26 вересня 2017 року, (далі - Порядок) що складається з 

додаткових розкриттів фінансових компаній, передбачених даним Порядком 

 

Наша думка щодо іншої інформації міститься в незалежному звіті з надання 

впевненості щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АВЕНТУС ЛІЗИНГ»  за 2020р. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з 

іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б 

включити до звіту. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ  та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування компанії. 

 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність  у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки,  та надання 

звіту аудитора, який включає нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА,  ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.              

 

Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
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висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 

якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 

з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  

Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 

коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати  

в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 

ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ 

ВИМОГАМИ 

 

Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII), до 

Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 

безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:   

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3.1 «Основоположне припущення» у фінансовій 

звітності, яка зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з 

припущення безперервності діяльності.  

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом 

Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшому поширенню в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності 

Товариства, що мають враховуватися в фінансовій звітності: 

- оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням 

карантинних та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше 

оцінених ризиків; 

- врахування  при розкритті питання щодо припущення про безперервну діяльність 

Товариства зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та 

песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. 

Майбутній економічний розвиток України, в тому числі у сфері надання фінансових 

послуг, залежить від зовнішніх факторів та заходів внутрішнього характеру, що будуть 
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вжиті Урядом для підтримки зростання економічних показників, та внесення змін до 

податкової та іншої нормативної бази. 

Керівництво вважає, що Товариство вживає всі необхідні заходи для підтримки та 

стабільного розвитку діяльності Товариства в сучасних умовах, які склалися в економіці 

України.  

Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка 

може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на 

безперервній основі. 

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 

викривлень у звіті про управління та їх характер: 
Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 

ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-

XIV від 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорії середніх або великих 

підприємств. 

 

Основні відомості про Товариство 

Повне 

найменування  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

Код ЄДРПОУ 42441539 

Місцезнаходження 04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОФАНА ДОВНАР-

ЗАПОЛЬСЬКОГО, будинок 5, офіс 220 

Дата та номер 

запису в Єдиному 

державному 

реєстрі про 

проведення 

державної 

реєстрації 

юридичної особи 

 

 

Дата запису: 05.09.2018р. 

 

Номер запису: 1 074 102 0000 078899 

Дата внесення змін 

до установчих 

документів 

Зміни до установчих документів на протязі звітного періоду не 

вносились 

Види діяльності за 

КВЕД 2010р. 

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами; 

Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 

Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний); 

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування; 

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 

Відокремлені 

підрозділи 

Відсутні  

Чисельність 

працівників 

15 

Розпорядження  

Нацкомфінпослуг 

18.10.2018р. № 1852 
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про видачу ліцензії 

на провадження 

господарської 

діяльності з 

надання 

фінансових послуг 

 

 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, (з 

внесеними змінами та доповненнями) та Положення про державний реєстр 

фінансових установ, затвердженого Розпорядження Держфінпослуг №41 від 

28.08.2003р. (з внесеними змінами та доповненнями), аудитором були  розглянуті 

питання щодо дотримання основних вимог ліцензійних умов провадження 

господарської  діяльності з надання фінансових послуг 

 

Для забезпечення діяльності  ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» згідно Статуту, 

затвердженого Рішенням учасника №1 від 05.09.2018р., створено Статутний капітал,  

розмір якого становить  1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч грн. 00 коп.). Станом на 

31.12.2020р. сплачено Статутний капітал в сумі 1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч 

грн. 00 коп.). Статутний капітал сформовано та сплачено грошовими коштами відповідно 

до діючого законодавства України. 

Розмір  власного капіталу станом 31.12.2020 р. ставить 2 446 тис. грн., та 

складається з: статутного капіталу – 1 600 тис. грн., додаткового капіталу – 30 тис. грн.  та 

нерозподіленого прибутку – 816 тис. грн.  

В ході здійснення господарської діяльності Товариство, в цілому, дотримується 

основних вимог, визначених Постановою КМ України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 913 від 07.12.2016р. (з внесеними 

змінами та доповненнями) та Положення про державний реєстр фінансових установ. 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 

Повна назва:  Приватне підприємство "Аудиторська фірма 

"СПІЛЬНА СПРАВА" 

Код ЄДРПОУ  32366340  

Місцезнаходження:  м. Київ, пр.-т Павла Тичини, 4 к.44 

Дані про включення до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) 

ПП «Аудиторська фірма  «СПІЛЬНА СПРАВА» 

включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності» та розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності») під номером 3232. 

Інформація про аудиторів  Збожинський Володимир Петрович 

Сертифікат аудитора № 000967 виданий згідно 

рішення Аудиторської Палати України № 45 від 

16.05.1996р. 

Реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 100014                                                                                                                       

Контактний телефон  (044) 228-10-24  

Основні відомості про умови договору на Договір на проведення аудиту № 28/12/2020 від 
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проведення аудиту 28.12.2020р. 

Дата початку проведення аудиту 28.12.2020р. 

Дата закінчення проведення аудиту 15.04.2020р. 

 

Ключовий партнер з аудиту 

Сертифікат аудитора №000967 

від 16.05.1996р.      _______________В.П.Збожинський 

        (підпис) 

М.П.  

 
 

Дата складання аудиторського звіту: 

 

«15» квітня 2021р.  

 

 

м. Київ пр.-т Павла Тичини, 4 к. 44 

 



 

                                                                           

 

 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

Фінансова звітність 

за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року 
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА                                                              

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                           

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Авентус Лізинг»  (надалі – 

Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка правдиво подає 

фінансовий стан  Товариства на 31 грудня 2020  року, а також результати його діяльності, рух 

грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»). 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

• вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих 

принципів; 

• прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; 

• інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення 

будь-яких істотних відступів від них у звітності; 

• підготовку звітності Товариства як суб’єкта господарювання, який здатний продовжувати 

діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому 

передумови, які б свідчили про протилежне. 

Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

• створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи 

внутрішнього контролю; 

• ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою 

впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства, і котра б свідчила про те, що 

фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; 

• ведення облікової документації у відповідності до законодавства України; 

• застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; 

• виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 

 

 

 

Від імені керівництва 

 

Директор ТОВ «Авентус Лізинг»                                                  Кусяк Б.В.                                          
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 КОДИ 

2020 12 31 

42441539 

8039100000 

240 

64.91 
 

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ТОВ «Авентус Лізинг»_______________________________ за ЄДРПОУ 

ТериторіяШевченківський р-н м. Києва______ за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання  Товариство з обмежено 

відповідальністю______________________________________ 

за КОПФГ 

Вид економічної діяльності   Фінансовий лізинг за КВЕД 

Середня кількість працівників       29   
Адреса, телефон 04116, КИЇВ, вулиця Митрофана Довнар-Запольського, 5, оф. 220   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака      

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     

V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

Баланс  (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2020 р.

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

№ 

Примітки 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 

11 161  

3.1.1. 

первісна вартість 1001 13 185 3.1.1. 

накопичена амортизація 1002         2         24 3.1.1. 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 386 64 3.1.4 

Основні засоби 1010 511 809 3.1.2. 

первісна вартість 1011 664 1587 3.1.2. 

Знос 1012 153 778 3.1.2. 

Інвестиційна нерухомість 1015    

Довгострокові біологічні активи 1020    

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                             

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 

   

3.2.3. 

інші фінансові інвестиції 1035   3.2.3. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 48820 41024 3.1.3 

Відстрочені податкові активи 1045    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 49728 42058  

II. Оборотні активи 

Запаси 

 

1100 

1478 308  

3.2.1. 

Поточні біологічні активи 1110    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125        4        52 3.2.4. 
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роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130 

   

з бюджетом 1135   3.2.4. 

у тому числі з податку на прибуток 1136   3.2.4. 

Дебіторська заборговність за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 

394 873 3.2.4. 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 618 44572 3.2.4./3.2.6 

Поточні фінансові інвестиції 1160   3.2.3. 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3773 2694 3.2.2. 

Витрати майбутніх періодів 1170 2777 391 3.2.7. 

Інші оборотні активи 1190 51 153 3.2.8. 

Усього за розділом II 1195 9095 49043  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 

      890       1495 3.2.9. 

Баланс 1300 59713 92596  

Пасив 
Код 

рядка 

На кінець 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Примітка 

1 2 4 4 5 
I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400 

1600 1600  

3.4.1.1. 

Капітал у дооцінках 1405    

Додатковий капітал 1410 30 30 3.4.1. 

Резервний капітал 1415    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (82) 816 3.4.1.3. 

Неоплачений капітал 1425   3.4.1.2. 

Вилучений капітал 1430   3.4.1.2. 

Усього за розділом I 1495 1548 2446 3.4.1. 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                          
 

 

   

Відстрочені податкові зобов’язання 1500    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов’язання 1515 56242 45676 3.3.1 

Довгострокові забезпечення 1520    

Цільове фінансування 1525    

Усього за розділом II 1595 56242 45676  

III. Поточні зобов’язання і забезпечення                         

Короткострокові кредити банків 
1600 

   

Поточна кредиторська заборгованість за:                                       

довгостроковими зобов’язаннями 1610 

 45059  

товари, роботи, послуги 1615 314 2518 3.3.2. 

розрахунками з бюджетом 1620 160 425 3.3.2. 

у тому числі з податку на прибуток 1621 51 319 3.3.2. 

розрахунками зі страхування 1625    

розрахунками з оплати праці 1630 
15 1 3.3.2. 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635    
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Поточні забезпечення 1660 187 345 3.3.2. 

Доходи майбутніх періодів 1665    

Інші поточні зобов’язання 1690 1247 1126 3.3.2 

Усього за розділом III 1695 1923 44474  

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 

   

Баланс 1900 59713 92596  

Керівник ______________Кусяк Б. В. 

Головний бухгалтер _______________Кусяк Б.В. 

 

 

  КОДИ 

2020 12 31 

42441539 

 

 

 

                                                                                    Дата (рік, місяць, 

число) 

Підприємство ТОВ «Авентус Лізинг»     за ЄДРПОУ       

                         (найменування)                                                             

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

№ 

Примітки 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2000 
101572 13 

3.5.1.1. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 
(99119)  

3.5.2.5 

Валовий: 

прибуток 2090 
2453 13 

 

Збиток 2095    

Інші операційні доходи 2120 3924 107194 3.5.1.2. 

Адміністративні витрати 2130 (17409) (6971) 3.5.2.1. 

Витрати на збут 2150 (6134) (4091) 3.5.2.1 

Інші операційні витрати 2180 (15707) (103568) 3.5.2.2. 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

Прибуток 2190 

  

 

Збиток 2195 (32873) (7423)  

Дохід від участі в капіталі 2200    

Інші фінансові доходи 2220 38830 21467 3.5.1.3 
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Інші доходи 2240 303 36 3.5.1.4 

Фінансові витрати 2250 (5043) (13651) 3.5.2.3 

Втрати від участі в капіталі 2255    

Інші витрати 2270    

Фінансовий результат до оподаткування:                                             

прибуток 2290 
1217 429 

3.5.2.4 

Збиток 2295   3.5.2.4 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (319) (51) 3.5.2.4. 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 2305 
  

 

Чистий фінансовий результат:                                                               

прибуток 2350 
898 378 

3.5.2.4 

Збиток 2355   3.5.2.4 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код  

рядка 

За звітний  

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 2415 
  

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 898 378 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1351 196 
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Витрати на оплату праці 2505 4870 3027 

Відрахування на соціальні заходи 2510 988 608 

Амортизація 2515 647 153 

Інші операційні витрати 2520 31394 5953 

Разом 2550 39250 9937 

IV. 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   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 

грн. 
2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

  

                                                          

  КОДИ 

2020 12 31 

42441539 
 

                                                                                                                        Дата (рік, 

місяць, число) 

Підприємство ТОВ «Авентус Лізинг»       Код за ЄДРПОУ 

                        (найменування)                                                                                   

Звіт про рух грошових коштів 

 (за прямим методом) 

за 2020 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 5031 1390 

Повернення податків і зборів 3005   
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у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від повернення авансів 
3020 1427 1026 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1576 8 

Інші надходження 3095 2348 86 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 3100 (4112) (7377) 

Праці 3105 (3777) (2272) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1027) (623) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (2110) (681) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток  3116 (542) (125) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (494)  

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (1074) (555) 

Витрачання на оплату авансів 3135   

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (4831) (3655) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145   

Інші витрачання 3190 (727) (1730) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6232 -13828 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200   

необоротних активів 3205  46754 

Надходження від отриманих: 

Відсотків 3215 38830 15093 

Дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Інші надходження 3250 303 - 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255   

необоротних активів 3260 (110994) (102905) 

Виплати за деривативами 3270   

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -71861 -41058 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

3300 - - 
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Власного капіталу 

Отримання позик 3305 44565 63037 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 - - 

Погашення позик 3350 -32302 2430 

Сплату дивідендів 3355 - - 

Витрачання на сплату відсотків 3360 - (2147) 

Інші платежі 3390 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 76867 58460 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1226 3574 

Залишок коштів на початок року 3405 3773 157 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 147 42 

Залишок коштів на кінець року 3415 2694 3773 

Керівник ______________Кусяк Б.В. 

Головний бухгалтер _______________Мельник А.М. 
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  КОДИ 

2020 12 31 

42441539 

 

 

                                                                                                                    Дата (рік, місяць, 

число) 

Підприємство ТОВ «Авентус Лізинг»  

            (найменування)                                                                                        Код за 

ЄДРПОУ 

 

Звіт 

про власний капітал 

за 2020 р. 

  Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрова- 

ний капітал 

Капітал 

у 

дооцін- 

ках 

Додат- 

ковий 

капітал 

Резерв- 

ний 

капітал 

Нерозподіле- 

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплаче- 

ний 

капітал 

Вилуче- 

ний 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

4000 1600 

 

30  (82)   

 

1548 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 - 

                      

- - - - - - 

- 

 

Виправлення 

помилок 
4010 - 

- 
- - - - - 

- 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1600 

 

30  (82)   

1548 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100  

 

  898   

898 

Інший 

сукупний дохід 

за звітний 

період 

4110 - 

 

     

 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 - 

 

     

 

 4112         
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Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 - 

 

- - - - - - 

 

- 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210 - 

 

- 

- - - - - 

 

- 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Погашення 

заборгованості 

з капіталу 

4245 - 

 

- 

- - - - - 

 

- 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265 - 

 

- 

- - - - - 

- 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 - 

- 

- - - - - 

- 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 - 

- 

- - - - - 

- 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 - 

- 
- - - - - 

- 

Разом змін у 

капіталі 
4295  

 
  898   

898 

Залишок 

на кінець року 
4300 1600 

 
30  816   

2446 

 

Керівник ______________Кусяк Б.В. 

Головний бухгалтер _______________Мельник А.М. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ                               

31 грудня 2020 року 

1. Загальна інформація фінансову звітність та про суб’єкта господарювання, 

що звітує: 

1.1. 
Загальна інформація про фінансову звітність суб’єкта господарювання 

1.1.1. Характер фінансової звітності Річна фінансова звітність 

1.1.2. Основа складання фінансової 

звітності 

Концептуальна основа фінансової звітності загального 

призначення – достовірного подання 

1.1.3. Стандарти, що застосовуються 

суб’єктом господарювання 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

1.1.4. Дата кінця звітного періоду 2020 – 12 – 31. 

1.1.5. Період, який охоплюється 

фінансовою звітністю 

 01.01.2020 р. -  31.12.2020р. 

1.1.6. Валюта подання Гривня 

1.1.7. Ступінь округлення тис. грн. 

1.2. Загальна інформація про суб’єкта господарювання, що звітує 

1.2.1. Назва суб’єкта господарювання, 

що звітує 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авентус 

Лізинг» 

1.2.2.  Ідентифікаційний код суб’єкта 

господарювання 

424415326593 

1.2.3. Міжнародний код ідентифікації 

суб’єкта господарювання 

 

1.2.4. Сайт суб’єкта господарювання, https://automoney.ua/ru/ 

1.2.5. 
Історична довідка (створення та 

правонаступництво) 

Компанія створена в вересні 2018 року 

1.2.6. Державна реєстрація 
(перереєстрація) суб’єкта 
господарювання   

№ 10741020000078899 від 05.09.2018 
Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація 

1.2.7. Зміни у назві суб’єкта 

господарювання у звітному 

періоді 

відсутні 

1.2.8. Місцезнаходження суб’єкта 
господарювання 

Україна, 04116, м. Київ, вул. Митрофана Довнар-
Запольського, будинок № 5, офіс 220 

1.2.9.  Організаційно - правова форма  
господарювання   

Товариство з обмеженлю відповідальністю 

1.2.10. 
Предмет діяльності суб’єкта 

господарювання 

           

Фінансовий лізинг 

1.2.11. 
Кількість штатних працівників: 

 
-       на 31.12.2020р.  –   29  чол.;                                               
крім того: у відпустці по догляду за дитиною - 0 чол. 
-       на 31.12.2019 р.  -    25     чол.;                                             
крім того  у відпустці по догляду за дитиною - 0  

https://automoney.ua/ru/
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чол. 

1.3. Відомості про учасників Товариства                                                                                                 

Дані про розподіл часток учасників та стан розрахунків за належні їм частки у зареєстрованому 

(статутному)  капіталі Товариства на 31.12.2020 р. наведено нижче: 

№ Акціонери Частка у статутному капіталі 

грн. % 

1.3.1. 
   Юридичні особи – (2  особи) 

1 600 000,00 100,00 

1.3.2. 
Фізичні особи – (       особи) 

- - 

1.3.2.1. у тому числі у фізичних осіб (   осіб), 

частка яких у Статутному капіталі 

перевищує 10% 

- - 

1.3.3. Усього 1 600 000,00 100,00 

 

 

2. Основа надання інформації 
 

2.1. Заява про відповідність 

Основою ведення обліку і складання фінансової звітності Товариства є чинна на звітну дату 

редакція Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної 

фінансової звітності (КТМФЗ).                                                                                                                                        

Першим комплектом фінансової звітності, який ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» складено у 

відповідності з вимогами МСФЗ,  є фінансова звітність за період 2018 рік станом на  31 грудня 

2018 року.   

Під час складання фінансової звітності за 2020 рік використано редакцію МСФЗ/МСБО,  

які  викладені державною мовою та офіційно оприлюднені  на веб-сторінці Міністерства 

фінансів України станом на звітну дату. 

Уповноважена особа, що затверджує фінансову звітність Товариства –  Генеральний 

директор Товариства  (це відповідає положенням МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо 

затвердження фінансових звітів до випуску).                                                                                                                     

Дата затвердження фінансового звіту за 2020 рік до випуску – 26лютого 2021 року. 

2.2. Формат фінансової звітності  Товариства 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у 

вказаному стандарті надається лише мінімальний перелік показників, які необхідно наводити в 

кожній з форм звітності та у примітках. 
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Міністерство фінансів України своїм Листом від 04.012013 р. № 31-08410-06-5/188 довело до 

відома підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, що для цієї звітності їм слід 

застосовувати форми звітності, передбачені національними положеннями (стандартами)  

бухгалтерського обліку. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, 

рекомендовано здійснювати у примітках до річної фінансової звітності.                                                  

У 2020 році Міністерством фінансів України знову рекомендовано використовувати під час 

складання фінансового звіту за 2020 рік форми фінансових звітів, передбачені національним 

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (яке затверджене наказом Мінфіну України 

№ 73 від 07.02.2013р.). У додатках до П(С)БО 1 наведені форми фінансових звітів, які можуть 

бути застосовані для складання фінансової звітності як за національними П(С)БО, так і за 

МСФЗ.  Для відображення вибору підприємства до адресної частини фінансових звітів введено 

спеціальне поле із позначкою щодо застосованих стандартів обліку і звітності. 

З метою наближення формату фінансового звіту  ТОВ «Авентус Лізинг» до вимог МСБО 1 

«Подання фінансових звітів» у головні форми фінансового звіту (Звіт про фінансовий стан; Звіт 

про сукупні доходи) Товариством введено додаткову графу  «№ Примітки» для перехресного 

посилання у фінансових звітах на номер примітки, де детально розкривається доречна 

інформація щодо вказаної статті.    

2.3. Суттєві припущення, судження  та оцінки, застосовані управлінським 

персоналом під час складання фінансового звіту 

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва робити 

судження, оцінки та припущення, які впливають на вартість активів, зобов’язань на звітну 

дату та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного 

періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок (такі відмінності 

відображаються як зміна облікових оцінок). 

2.3.1. Основоположне припущення:                                                                                                                             
- фінансова звітність ТОВ «Авентус Лізинг»  підготовлена виходячи з припущення 

безперервності його діяльності  у осяжному майбутньому, відповідно до якого оцінка активів 

та зобов’язань підприємства здійснювалась виходячи з припущення, що його діяльність буде 

тривати надалі. Отже, реалізація активів і погашення зобов’язань Товариства відбуватиметься в 

ході звичайної діяльності.      

2.3.2. Основні судження, що застосовуються управлінським персоналом Товариства 

під час складання МСФЗ- звітності,:  
− формування облікової політики та її зміни – викладені у розпорядчому документі Товариства, 

яким затверджено Положення про облікову політику ТОВ «Авентус Лізинг»  у 2020 році; 

− класифікація непоточних активів (або ліквідаційних груп) як утримуваних для продажу або 

утримуваних для розподілу власникам  – у разі дотримання критеріїв, зазначених у МСФЗ 5; 

− характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів, на які 

Товариство наражалось протягом звітного періоду, та яким чином керівництво Товариства 

управляє цими ризиками – згідно з МСФЗ 7; 

− наявність компонентів, що відповідають критеріям визнання звітними сегментами (МСФЗ 

8); 

− згортання статей фінансової звітності (МСБО 1); 

− розмежування на поточні та непоточні активи та зобов’язання – залежно від участі активів і 

зобов’язань в операційному циклі діяльності Товариства – за МСБО 1; 
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− класифікація подій після звітної дати на коригуючи та некоригуючі – згідно з МСБО 10, з 

урахуванням суттєвості події (для деталізації розкриття у Примітках); 

− використання права Товариства на незастосування коригувань прибутку до оподаткування – 

згідно з ст. 134.1.1. ПКУ; 

− класифікація оренди на короткострокову та довгострокову – визначення відповідності 

операцій у Товаристві критеріям договорів оренди згідно з вимогами МСФЗ 16; 

− відображення виручки за договорами з клієнтами: з плином часу або у момент часу. 

2.3.3. Основи оцінки, застосованої при складанні фінансової звітності                                                                                                                
До основних оцінок, що повинні бути покладені в основу МСФЗ- звітності, відносяться: 

− оцінки щодо суттєвості: Товариством  встановлено «поріг» суттєвості - щодо таких 

операцій:відображення окремих статей у фінансовій звітності; доцільності розкриття інформації 

у Примітках; вибору окремих мультиплікаторів (ставки дисконтування тощо); 

− кількісна інформація про ризики, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які 

суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду (МСФЗ 7) – 

використовуються аналітичні процедуризн: розраховуються показників, які характеризують 

фінансовий стан Товариства у динаміці. 

− метод оцінки справедливої вартості та результати його застосування , вхідні дані для 

методик оцінювання: використання даних відкритих джерел про справедливу (ринкову) вартість 

активів та зобов’язань – даних  І та ІІ рівня джерел , передбачених МСФЗ 13; 

− зменшення відновлення) корисності фінансового активу -  дебіторської заборгованості – на 

підставі аналізу змін у стані платоспроможності дебітора порівняно з попередніми оцінками 

щоквартально – згідно з вимогами МСФЗ 9; 

− терміни корисного використання активів, їх ліквідаційна вартість, вартість очікуваного 

відшкодування – для основних засобів, нематеріальних активів під час первісного визнання – 

згідно з вимогами МСБО 16, МСБО 38; 

− методи амортизації основних засобів та нематеріальних активів та її зміни – під час 

первісного визнання, з можливістю перегляду наприкінці кожного року – і відображенням як 

змін у облікових оцінках – згідно з МСБО 8, МСБО 16, МСБО 38; 

− припустима ставка відсотка при оренді - МСФЗ 16 – на рівні вартості капіталу (за даними 

НБУ) на дату початку строку оренди; 

− ступень завершеності наданих послуг – за МСФЗ 15 – за методом результату (кількість 

вироблених одиниць); 

− валютні курси – за офіційним курсом НБУ на дату операції і на дату фінансового звіту - за 

МСБО 21;                                                                                                                                                          

− функціональна валюта Товариства (за МСБО 21) - національна валюта Україна – гривня;                                                                                                                                                 

− оцінка забезпечень – на оплату відпусток  персоналу -  за оцінками управлінського персоналу 

щодо фонду  оплати відпусток  і фонду оплати праці у періоді – згідно з МСБО 37; 

− оцінка непередбачених активів та зобов’язань – згідно з міркуваннями керівництва 

Товариства – зобов’язання, які згідно з вимогами МСБО 37 не слід відображати у фінансовій 

звітності, але слід розкривати у Примітках – зокрема, незавершені судові справи, очікувані 

зміни у законодавстві, які можуть впливати на зобов’язання Товариства, і на які Товариство в 

свою чергу не має впливу; 

− оцінки застосовуваних ставок дисконтування – залежить від виду активів, зобов’язань, щодо 

визначення вартості яких здійснюється процедура дисконтування (можуть бути використані 

дані статистики НБУ про вартість кредитів або вартість депозитів, розрахунок середньозваженої 

вартості капіталу). 
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2.4. Основи облікової політики Товариства 

2.4.1. База формування облікової політики                                                                                       
Облікова політика - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.              

МСФЗ/МСБО  наводять облікові політики, що надають змогу скласти таку фінансову звітність, 

яка міститиме доречну і правдиву (неупереджену та достовірну)  інформацію про операції, 

інші події та умови, до яких вони застосовуються.  

Положення про облікову політику ТОВ «Авентус Лізинг»  розроблене та затверджене 

керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ/МСБО, зокрема, МСБО 1 «Подання фінансових 

звітів»; МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

2.4.2. Облікова політика Товариства щодо методів подання інформації у 

фінансових звітах 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» передбачає подання витрат у Звіті про фінансовий 

результат (Звіті про сукупний дохід), визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, 

основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати 

класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут 

або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер (елементи) витрат є 

корисною для прогнозування майбутніх результатів діяльності та грошових потоків, то ця 

інформація наведена у відповідному розділі Приміток до цього фінансового звіту. 

Надання  даних про рух грошових коштів від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи надходжень грошей чи виплат грошей.  

2.4.3. Основні положення облікової політики ТОВ «Авентус Лізинг»  у 2020 році  

З метою дотримання Товариством єдиних принципів і підходів до відображення у обліку та 

звітності господарських операцій, надання доречної і правдивої інформації  користувачам 

фінансової звітності  ТОВ «Авентус Лізинг»  обирає як найбільш оптимальні такі засади 

відображення господарських операцій, що передбачені відповідними МСФЗ/МСБО.  

№ Елементи методології  

бухгалтерського обліку Товариства 

Вибір 

1.Облік необоротних активів 

1.1. Критерій віднесення активів до  

необоротних 

Термін використання (погашення) – більше 365 

днів. 

1.2. Значення ліквідаційної вартості основних 

засобів  

Визначається комісією Товариства для кожного з 

об’єктів під час його визнання і переглядається на 

кожну звітну (річну) дату 

1.3. Значення ліквідаційної вартості 

нематеріальних активів   

Приймається на рівні 0,00 грн. 

1.4.  Метод нарахування амортизації (зносу) 

основних засобів 

Прямолінійний, 

за нормами, виходячи із встановленого Комісією 

Товариства терміну корисного використання для 

кожного з об’єктів   

1.5. Терміни корисного використання Визначається  комісією Товариства для кожного з 
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основних засобів об’єктів під час його визнання і може 

переглядається на кожну звітну дату 

 1.6.  Обмеження щодо нарахування 

амортизації нематеріальних активів 

 Амортизація нараховується лише щодо 

нематеріальних активів, термін корисного 

використання яких є обмеженим 

1.7. Метод нарахування амортизації 

нематеріальних активів 

Прямолінійний, виходячи із встановленого 

Комісією терміну корисного використання для 

кожного з об’єктів  нематеріальних активів 

1.8. Модель подальшої оцінки основних 

засобів і нематеріальних активів 

За історичною вартістю (за вирахуванням 

накопиченої амортизації та втрат від зменшення 

корисності) 

1.9. Оцінка непоточних активів, утримуваних 

для продажу (предметів лізингу) 

За меншою з величин: собівартістю придбання або 

за чистою вартістю реалізації 

2.Облік поточних (оборотних активів)  

2.1. Система обліку запасів Постійна 

2.2.  Оцінка запасів, що надходять,  у 

поточному періоді 

 За фактичною собівартістю (історичною вартістю)  

2.3. Метод оцінки вибуття запасів  За ідентифікованою  собівартістю  

2.4. Списання малоцінних предметів, термін 

експлуатації яких становить менше 365 

днів 

Списання 100% вартості під час передачі в 

експлуатацію із одночасною організацією їх 

оперативного кількісного обліку за місцями 

експлуатації та МВО. 

2.5. Витрати майбутніх періодів Доцільно виділяти окремою статтею у Звіті про 

фінансовий стан (аргумент – суттєвість для 

діяльності Товариства) 

2.5.1 Склад витрат майбутніх періодів Сплачену наперед вартість передплати 

періодичних видань, страхових платежів, ЕЦП   

3. Облік фінансових інструментів 

3.1. Класифікація фінансових активів 

(віднесення до поточних та непоточних)  

Класифікація – залежить від намірів 

управлінського персоналу Товариства та 

планування грошових потоків від фінансових 

активів  

Склад поточних фінансових активів: 

-  гроші та їх еквіваленти;  

- дебіторська заборгованість, термін 

погашення якої становить не більше 12 

місяців від дати фінансового звіту і не 

містить опціону на пролонгацію;  

- фінансові інвестиції, придбані для продажу 

Склад непоточних фінансових інструментів:  

- довгострокова дебіторська заборгованість 

(термін погашення якої перевищує 12 місяців  

від дати фінансового звіту або поточна 

дебіторська заборгованість, щодо якої у 

договорі є опціон на подовження); 

- фінансові інвестиції, які обліковуються за 

методом участі в капіталі (в асоційовані та 

спільні підприємства); 
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-  фінансові інвестиції, що утримуються до 

погашення (боргові фінансові інструменти);  

- фінансові інвестиції, що утримуються до 

погашення, але можуть бути продані 

3.2. Оцінка фінансових активів під час 

первісного визнання (придбання) 

За справедливою вартістю, оскільки:                                      

-  угоди щодо лізингу укладаються, виходячи з 

чинних ринкових умов (з урахуванням впливу 

часового чинника) 

3.3. Оцінка фінансових активів на звітну дату: 

3.3.1. - фінансових активів, утримуваних до 

погашення: 

- довгострокової дебіторської 

заборгованості; 

 

 

                                                                                  

- поточної дебіторської заборгованості 

-   за амортизованою вартістю із використанням       

ефективної (ринкової) ставки відсотку 

- за справедливою вартістю, якою є теперішня 

(дисконтована) вартість із використанням 

ефективної (ринкової) ставки відсотка; 

- ефективна ставка відсотка визначається за 

даними НБУ щодо вартості кредитів 

(депозитів) на дату визнання заборгованості і 

на звітну дату   

- за номінальною вартістю (сумою погашення) 

3.3.2. - фінансових інвестицій у асоційовані та 

спільні підприємства 

За методом участі в капіталі 

3.3.3 - фінансових активів, утримуваних для 

продажу 

За справедливою вартістю з відображенням змін у 

справедливій вартості у складі операційних 

доходів (витрат) періоду, у якому відбулись зміни 

3.3.4 - фінансових активів, які під час визнання 

класифіковані як утримувані до 

погашення, але можуть бути реалізовані 

За справедливою вартістю з відображенням змін у 

справедливій вартості у складі іншого сукупного 

доходу (у капіталі) 

3.4 Оцінка зменшення корисності 

(знецінення) фінансових активів : 

- метод створення резерву очікуваних 

збитків від кредитних ризиків 

Використання матриці рівня ризикованості 

фінансових активів – під час первісного визнання 

активу і на кожну дату квартального фінансового 

звіту - з урахуванням збільшення (зменшення) 

кредитного ризику і відповідним відображенням у 

складі витрат (доходу) періоду 

3.5. Оцінка фінансових зобов’язань на звітну 

дату 

Довгострокові зобов’язання -  за теперішньою 

(дисконтованою)  вартістю;                                        

- поточні зобов’язання – за сумою погашення 

4.  Облік доходів та витрат 

4.1. Загальні засади визнання доходів і витрат 

4.1.1. Визнання доходу   За методом нарахування 

4.1.2. Визнання витрат За методом нарахування із дотриманням вимоги 

відповідності доходів і витрат 

4.1.3. Застосування для обліку витрат рахунків 

класу 8 та 9 

Застосовується лише клас рахунків 9;                      

клас рахунків 8 не застосовується 

4.2. Визнання, оцінки та відображення  у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходу і 

витрат від  операцій, пов’язаних з основним видом діяльності Товариства –                                          

- наданням послуг з фінансового лізингу ( згідно з МСФЗ 15) 

4.2.1. Форма договорів, що застосовується Письмова 
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Товариством 

4.2.2. Класифікація договорів  з точки зору 

моменту визнання доходу (задоволення 

зобов’язань до  виконання) 

- Операції з наданням активів у фінансову 

оренду (лізинг) – дохід, що визнається в 

момент часу, під час передачі активу 

орендарю; 

- Операції з отриманням винагороди (у формі 

відсотків) - дохід (зобов’язання до виконання), 

визнаються такими, що здійснюється з плином 

часу (протягом періоду) 

4.2.3. Класифікація виду доходу від виконання 

зобов’язань за договором лізингу 

Відокремлення (ідентифікація) послуги, що 

надається Товариством 

Зобов’язання Товариства щодо виконання 

договору фінансового лізингу пов’язані з 

наданням однієї послуги клієнтові 

4.2.4. Момент визнання, оцінки та відображення у 

о бліку доходу від наданої послуги 

Дохід у вигляді нарахованих відсотків, належних 

до отримання від клієнта, відображається у тому 

періоді, коли мало місце користування клієнтом 

активами Товариства:                                                            

- на дату сплати відсотків за договором;                                 

- на кінець кожного кварталу;                                               

- на дату погашення заборгованості 

4.2.5. Оцінка доходу для відображення у 

фінансовій звітності (щодо договорів 

фінансової оренди) 

МСФЗ 15 надає право суб’єкту господарювання  

використовувати різні методи оцінки прогресу до 

виконання договору (доходу).  

Зокрема, дозволяється використовувати  

- як метод результату (доходу),  

- так і метод ресурсів (витрат). 

Для Товариства більш доречним є використання 

методу результату (доходу).                                                                            

До конкретних методів оцінювання за результатом 

належать, зокрема:  

- аналіз виконання, завершеного на 

сьогоднішній день,  

- оцінки досягнутих результатів,  

- здійснені етапи,  

- час, що минув, та  

- кількість виготовлених чи переданих 

одиниць.  

 Товариством використовується метод 

визначення кількості переданих одиниць (добуток 

суми залишку заборгованості за договором  та 

ставки відсотка, зафіксованої у договорі, або за 

ефективною (ринковою) ставкою - у разі 

суттєвого відхилення суми, визначеної за 

фіксованою ставкою відсотка від суми за 

ефективною ставкою. 

4.2.6. Склад витрат Товариства – за договорами з 

фінансової оренди  

А. В момент передачі майна у фінансову оренду: 

- собівартість реалізації - списуються одночасно з 

визнанням доходу від реалізації активу; 

Б.У періоді отримання винагороди – відсотків:                                               
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- адміністративні витрати – списуються на 

витрати періоду повністю в період їх виникнення 

(метод є більш доцільним для діяльності 

Товариства) 

4.3.Облік операцій, пов’язаних з використанням активів (майна)  інших підприємств 

4.3.1. Класифікація операцій із користуванням 

активами (майном) інших підприємств – 

Товариство виступає орендарем 

(приміщення) 

Відображення як витрат від отриманої послуги 

(операційні витрати у Звіті про сукупні доходи) без 

капіталізації майбутніх платежів і без визнання 

активу у формі права користування у Балансі. 

5.Облік власного капіталу 

5.1. Зміни розміру зареєстрованого (статутного) 

капіталу 

Після державної реєстрації змін до установчих 

документів Товариства 

5.2. Виправлення помилок минулих років, 

виявлених у поточному році 

За рахунок нерозподіленого прибутку (рах.441), 

якщо вказані помилки вплинули на фінансовий 

результат відповідного року із відображенням у 

Звіті про власний капітал 

6.Інші положення 

6.1. Формат фінансового звіту Використовуються форми фінансової звітності, 

передбачені національним П(С)БО 1 з розкриттям 

інформації у примітках до фінансового звіту згідно 

з вимогами МСБО 1 

6.2. Формат Звіту про сукупний дохід Застосовується форма єдиного звіту  

6.3. Метод складання Звіту про рух грошових 

коштів 

Прямий  

6.4.  Проведення інвентаризації Не рідше одного разу на рік, у відповідності з 

чинними нормативними документами 

(Положенням, затвердженим наказом Мінфіну 

України № 879 від 02.09.2014р.) 

6.5. Межа істотності (суттєвості)  За рішенням керівництва Товариства – 

враховуючи  положення документу: «Методичні 

рекомендації щодо облікової політики 

підприємства», затверджені наказом Мінфіну 

України від 27.06.2013 р. № 635 

- для відокремлення статті фінансової 

звітності – 5% від вартості активів на 

початок звітного періоду; 

- для відображення подій і сум у Примітках 

до фінансового звіту – до 5% до вартості 

активів та сутність події; 

- для застосування ефективної (ринкової) 

ставки відсотка під час відображення 

дебіторської заборгованості з надання 

устаткування у фінансову оренду – 

відхилення ставки відсотка на рівні 5% 

7.Податковий облік та податкова звітність – відповідальна особа, призначена керівництвом 

Товариства 
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2.5. Врахування у обліковій політиці Товариства нового стандарту, змін до 

Концептуальної основи фінансової звітності, а також поправок до існуючих 

МСФЗ/МСБО  

2.5.1. Стандарт, який  набрав чинності з 01.01.2019р. 

• МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» -  застосовується для фінансових звітів за період, що 

завершується 31 грудня 2020 року і замінив МСБО 17  «Оренда». 

Для діяльності Товариства – відповідно, для показників його фінансової звітності, орендні 

відносини не є суттєвими операціями. Оскільки у діяльності Товариства (як орендаря)  

застосовуються короткострокові договори оренди, впливу на показники фінансової звітності 

Товариства прийняття вказаного стандарту (порівняно з МСБО 17)  не справить (не призведе до 

необхідності капіталізації права користування орендованим активом).  

2.5.2. Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності (очікувані) 

Рада з МСБО 29.03.2018 р. опублікувала оновлену версію Концептуальної основи фінансової 

звітності. Під час розробки Положення про облікову політику ТОВ «Авентус Лізинг» 

враховано внесені зміни, зокрема, очікуване повернення принципу обачності та принципу 

превалювання економічної суті над формою як ознаки правдивого подання інформації під час 

відображення господарських операцій.                                                                                                              

 

2.6.Врахування у фінансовій звітності за 2020 рік впливу гіперінфляції  
Проаналізувавши критерії, які визначають показник гіперінфляції, наведені у параграфі 3  

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»,  управлінський персонал Товариства 

дійшов висновку, що теперішній  економічний стан  України не у повній мірі відповідає 

критеріям визнання економіки з ознаками гіперінфляції.                                                                  

Відповідно - було прийнято  рішення не проводити перерахунок показників фінансової звітності 

за 2020 рік згідно з МСБО 29. 

3. Розкриття інформації (деталізація) суттєвих компонентів фінансової 

звітності                                                                                                                                          
3.1. Необоротні активи                                                                                                                          
3.1.1. Нематеріальні активи                                                                                         тис. грн.       

       Показники  Інші нематеріальні активи             

(придбане програмне 

забезпечення) 

 

 

Усього 

1  2 3 
 Первісна вартість  

на 31 грудня 2019 року  - 13 

Надходження             - - 

Вибуття  - - 

на 31 грудня 2019 року  - - 

           Накопичена амортизація 

на 31 грудня 2019 року  - 2 

Нарахування за рік  1:С Підприємство 8 3 

Нарахування за рік  Інтернет сайт 84 

Нарахування за рік  BAS 85 
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Накопичена амортизація  Амортизація 22 

на 31 грудня 2020 року   161 

        Втрати від зменшення корисності   - - 

Дохід від відновлення корисності  - - 

         Залишкова вартість 

на 31 грудня 2019 року  - 

 

11 

11 на 31 грудня 2020 року   161 

 3.1.2. Основні засоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                    тис. грн.       

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                                    

(тис. грн.) 

 

Показники Машини та 

обладнання 
Інструмен

ти, 

приладдя 

та 

обладнання 

Транспортн

і засоби 

Усього 

 

1 2 3  4 

 Первісна (переоцінена) вартість 
На 31 грудня 2019 року 481 30  511 

Надходження 504 32  536 

Знос 135 2  137 

Переоцінка (уцінка)    16 

на 31 грудня 2020 року 443 193 173 809 

Нарахування за рік 278 482 179 939 

Знос 300 319 6 625 

на 31 грудня 2020року 459 193 173 825 

 Втрати від зменшення корисності  16 

 

  16 

 Дохід від відновлення корисності - -  - 

 Залишкова (балансова)  вартість основних засобів 

на 31 грудня 2019 року 481 30  511 
на 31 грудня 2020 року 443 193 173 809 

 

 

3.1.3.Фінансові інструменти, які оцінюються за амортизованою (теперішнью) 

вартістю із застосуванням ефективної стаки відсотка 
 

Довгострокова дебіторська заборгованість – з основної діяльності          тис. грн. 

№ 

з/п Дебіторська заборгованість 31.12.2020 31.12.2019 

1. Заборгованість фізичних осіб – усього* 42292,5 46651,6 

1.2. термін погашення – понад 1 рік 33496,4 7543,5 

1.3. термін погашення – понад 2 роки 7380,6 10947.4 

1.4 термін погашення – понад 3 роки 1304,1 1721,2 

1.5. термін погашення – понад 4 роки 111,4  

1.6. термін погашення – понад 5 років   

1.7. *у тому числі прострочена 467,1  

2. Заборгованість юридичних осіб – усього** 2209,9 2168,4 

2.1. термін погашення – понад 1 рік 1483,3 692,4 
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2.2. термін погашення – понад 2 роки 632,7 99,5 

2.3. термін погашення – понад 3 роки 93,9  

2.4. термін погашення – понад 4 роки   

2.5. термін погашення – понад 5 років   

2.6. **у тому числі прострочена 72,4  

   

  

3.1.4. Незавершені капітальні інвестиції                                                          тис. грн. 

 

В 2020 році придбано, але не введено в експлуатацію основні засоби 8,8 тис. грн, 

інших необоротних матеріальних активів 16,1 тис.грн, нематеріальних активів – 

39,4 тис. грн 

 

 

 

3.2. Поточні активи 

3.2.1. Запаси                                                                                            тис.грн 

№ 

з/п 

Компоненти запасів 

31.12.2020 31.12.2019 

 

1. Канцелярські товари 

30,4 344 

2. Запасні частини для автомобілей 277,3 1134 

Усього – запаси*  

*відображені за маншою з величин – собівартістю придбання 

308 1478 

 

3.2.2. Гроші та їх еквіваленти 

Склад грошових коштів (у національній валюті)  та їх еквівалентів:               тис. грн. 

№ з/п Показники (компоненти) 31.12.2020 31.12.2019 

1. Гроші -  усього*        2694        3773 

1.1. у тому числі: 

- гроші на поточних банківських рахунках  

- гроші на депозитних рахунках – до запитання 

2694 3773 

2. Еквіваленти грошових коштів - усього - - 

*у тому числі сума грошових коштів, які обмежені у 

використанні  

- - 

 

3.2.3. Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою 

вартістю через прибутки / збитки (згідно з вимогами МСФЗ 9)                       
А. Поточні  фінансові інвестиції ,  які оцінені за справедливою вартістю відповідно до 

вимог МСФЗ 9                                                                                                                   тис. грн. 

№ Компоненти поточних фінансових інвестицій, які оцінені за 31.12.2020 31.12.2019 
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з/п справедливою вартістю *  

 

1. - 

- - 

Усього – поточні фінансові інвестиції, які оцінюються справедливою 

вартістю через прибутки/збитки 

- - 

*Ієрархія джерел інформації, що використовуються для визначення справедливої вартості 

фінансових активів                                                                                                                                        

Для визначення справедливої вартості фінансових активів Товариство застосовує методи, 

передбачені МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», зокрема, оцінки справедливої вартості за 

допомогою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, 

використаних при складанні оцінок. Ієрархія справедливої вартості має такі рівні: 

а) ціни котирувань (некориговані) на активних ринках для ідентичних активів або 

зобов'язань (рівень 1); 

б) вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для 

активу або зобов'язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано (тобто отримані на 

підставі цін) (рівень 2); 

в) вхідні дані для активу чи зобов'язання, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна 

спостерігати (неспостережні вхідні дані) (рівень 3). 

Товариство докладає зусиль для максимального використання джерел, передбачених  

Рівнем 1 та Рівнем 2 і мінімізує застосування даних Рівня 3 (у разі відсутності відкритих даних 

з перших двох рівнів джерел). 

Б. Фінансові інструменти, які нескасовно призначені Товариством при первісному визнанні 

такими, що  оцінюються за справедливою вартістю через прибутки / збитки  – у 2020 році 

були відсутні     

В. Товариство у 2020 році не використовувало своє право, дозволене МСФЗ 9 на призначення 

інвестицій в інструменти капіталу як таких, що будуть оцінюватися за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході.   

Г. Грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, які відображені у складі поточних 

фінансових інвестицій 

№ 

з/п 

Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів 

31.12.2020 31.12.2019 

 

1. 

Строкові депозитні рахунки у банківських установах – строком 

понад 3 місяців – до 12 місяців 

 

- 

 

- 

2. Еквіваленти грошових коштів, які відображені у складі поточних 

фінансових інвестицій 

 

- 

 

- 

Усього - грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, які 

відображені у складі поточних фінансових інвестицій 

 

- 

 

- 

 

3.2.4. Фінансові активи (поточні , що оцінюються за амортизованою собівартістю - 

поточна дебіторська заборгованість                                                                                       

тис. грн. 

№ 

з/п 

Компоненти  поточної дебіторської заборгованості 31.12.2020р. 31.12.2019р. 
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1. 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги – амортизована вартість 

52 4 

1.1. первісна вартість – за договором 
52 4 

1.2. резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків* 

0 0 

2. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками : 

- з бюджетом 

- - 

2.1. у тому числі з податку на прибуток 
- - 

3. 
Дебіторська заборговність за розрахунками з нарахованих 

доходів 

873 394 

3.1 - первісна вартість 
873 394 

3.2. - резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків* 
- - 

4. 
Інша поточна дебіторська заборгованість – амортизована  

вартість  

45386 919 

4.1 
- Заборгованність по Договорам фінансового лізингу ( 

менше 1 року)  

45386 919 

4.2. - резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків* 
814 301 

Усього – амортизована вартість 
45497 1016 

* пов'язані кредитні похідні інструменти, які зменшують цей максимальний рівень 

кредитного ризику, Товариством не створювались. 

3.2.4.1. Детальна інформація про склад дебіторів  Товариства на 31.12.2020 
                     

 

 

А. Дебіторська заборгованість за послуги зфінансового лізингу -  з основної діяльності 

Товариства  

Контрагент Договір Сума 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-040320/578 від 04.03.2020 64,65 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100419/62 від 10.04.2019р. 56,51 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170120/511 від 17.01.2020 52,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-130919/307 від 13.09.2019 50,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100919/293 від 10.09.2019 50,23 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-101219/444 від 10.12.2019 49,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-191019/376 від 19.10.2019 48,39 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-190419/73 від 19.04.2019р. 43,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-060220/537 від 06.02.2020 40,90 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-231219/477 від 23.12.2019 37,91 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № 280519/ФЛ-380 35,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-050219/23 34,04 
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Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-281119/427 від 28.11.2019 33,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-200319/45 від 20.03.2019р 32,58 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-171219/464 від 17.12.2019 31,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-300719/224 від 30.07.2019 р 

30,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140319/36 від 14.03.2019від 14.03.2019 27,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-041219/437 від 04.12.2019 27,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140519/109 від 14.05.2019р 25,97 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-030419/59 від 03.04.2019 25,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260620/645 від 26.06.2020 23,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-271219/479 від 27.12.2019 23,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-010819/230 від 01.08.2019р. 22,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110320/581 від 11.03.2020 20,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № 221118/3 від 22.11.2018 19,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170920/753 від 17.09.2020 18,97 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-070819/239 від 07.08.2019р. 18,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-120319/34 від 12.03.2019 17,70 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-300719/222 від 30.07.2019 р. 17,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260920/763 від 26.09.2020 16,88 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-171219/456 від 17.12.2019 16,72 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-180320/589 від 18.03.2020 16,63 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-041019/345 від 04.10.2019 16,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-852 від 29.10.2020 16,34 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-310719/218 від 31.07.2019р. 16,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110120/499 від 11.01.2020 15,88 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-090719/173 від 09.07.2019р. 15,83 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ ЧГ-140619/154 від 14.06.2019 15,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260719/217 від 26.07.2019р. 15,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-220120/516 від 22.01.2020 15,48 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270919/311 від 27.09.2019 15,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-280919/334 від 28.09.2019 14,93 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-291019/383 від 29.10.2019 14,84 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-040719/182 від 04.07.2019 р. 14,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-181219/469 від 18.12.2019 14,79 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-280819/268 від 28.08.2019 14,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-051219/438 від 05.12.2019 13,94 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-20062019/161 від 20.06.2019 13,72 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070820/693 від 07.08.2020 13,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270820/724 від 27.08.2020 13,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100519/99 від 10.05.2019р. 13,40 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-301019/382 від 30.10.2019 12,99 

Due to GDPR, personal data are not displayed Дог.перевед.боргу від 12.08.20 доДФЛ№КВ-

171219/460 12,87 
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Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170620/632 від 17.06.2020 12,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-130819/245 від 13.08.2019 12,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-150920/749 від 15.09.2020 11,86 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-843 від 24.10.2020 11,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070720/650 від 07.07.2020 11,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-020720/648 від 02.07.2020 11,52 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-291119/430 від 29.11.2019 11,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-853 від 29.10.2020 10,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-310819/277 від 31.08.2019 10,49 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-020819/235 від 02.08.2019р. 10,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-220819/264 від 22.08.2019 10,39 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100919/291 від 10.09.2019 10,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-250220/567 від 25.02.2020 10,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-830 від 20.10.2020 10,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070819/243 від 07.08.2019р. 9,91 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-261119/422 від 26.11.2019 9,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-271219/487 від 27.12.2019 9,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140120/504 від 14.01.2020 9,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-120219/26 9,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-230620/637 від 23.06.2020 8,64 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № ЧГ-280919/333 від 28.09.2019 8,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170120/507 від 17.01.2020 8,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-081019/349 від 08.10.2019 7,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270619/171 від 27.06.2019 7,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-300120/527 від 30.01.2020 7,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-181219/467 від 18.12.2019 7,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-240720/680 від 24.07.2020 6,84 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270919/324 від 27.09.2019 6,70 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-856 від 30.10.2020 6,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-121119/401 від 12.11.2019 6,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-210520/602 від 21.05.2020 6,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-230819/267 від 23.08.2019 5,81 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-121019/359 від 12.10.2019 5,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-281119/420 від 28.11.2019 5,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-080619/148 від 08.06.2019 5,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-120220/549 від 12.02.2020 4,74 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № ЧГ-271119/423 від 27.11.2019 4,41 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № ЧГ-111218/6 від 11.12.2018р. 4,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-160620/629 від 16.06.2020 4,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-816 від 16.10.2020 4,18 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110120/496 від 11.01.2020 4,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100620/626 від 10.06.2020 3,85 
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Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-130919/305 від 13.09.2019 3,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-061219/440 від 06.12.2019 3,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-121019/364 від 12.10.2019 3,63 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-190319/42 від 19.03.2019 3,58 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-211019/366 від 21.10.2019 3,47 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260919/323 від 26.09.2019 3,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270719/221 від 27.07.2019 р 3,37 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-211218/13 від 21.12.2018р 3,34 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ №-050719/186 від 05.07.2019р. 3,33 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-221119/419 від 22.11.2019 3,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № ЧГ-171019/369 від 17.10.2019 3,17 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140820/702 від 14.08.2020 3,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-180820/704 від 18.08.2020 2,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-762 від 22.09.2020 2,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-240919/318 від 24.09.2019 2,71 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-150319/37 від 15.03.2019 2,60 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-200520/606 від 20.05.2020 2,55 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-131219/450 від 13.12.2019 2,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-200220/568 від 20.02.2020 2,19 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110220/546 від 11.02.2020 2,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-261219/481 від 26.12.2019 2,06 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-050319/30 від 05.03.2019 2,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-180220/563 від 18.02.2020 1,97 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-291119/428 від 29.11.2019 1,93 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-270919/331 від 27.09.2019 1,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-190520/598 від 19.05.2020 1,82 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-210220/565 від 21.02.2020 1,75 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140820/703 від 14.08.2020 1,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-210819/260 від 20.08.2019 1,56 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-060820/686 від 06.08.2020 1,52 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-300519/137 від 30.05.2019р 1,40 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070220/535 від 07.02.2020 1,38 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270220/572 від 27.02.2020 1,36 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-141119/410 від 14.11.2019 1,32 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-080920/739 від 08.09.2020 1,28 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-030320/576 від 03.03.2020 1,27 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-240120/521 від 24.01.2020 1,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-130220/555 від 13.02.2020 1,25 

Due to GDPR, personal data are not displayed Дог.перевед.боргу від 10.08.20до ДФЛ№КВ-

150720/663 1,22 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ №120719/192 від 12.07.2019 1,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-120220/553 від 12.02.2020 1,18 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-170419/71 від 17.04.2019 1,16 
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Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-240120/519 від 24.01.2020 1,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-160720/666 від 16.07.2020 1,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-770 від 03.10.2020 1,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-030620/620 від 03.06.2020 1,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-835 від 23.10.2020 1,00 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-310719/226 від 31.07.2019р. 0,95 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-884 від 17.11.2020 0,95 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-151119/413 від 15.11.2019 0,94 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-150720/661 від 15.07.2020 0,89 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-849 від 28.10.2020 0,89 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-210120/514 від 21.01.2020 0,87 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-130220/557 від 13.02.2020 0,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-290519/135 від 29.05.2019р 0,85 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-030120/480 від 03.01.2020 0,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-130320/583 від 13.03.2020 0,80 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070220/539 від 07.02.2020 0,77 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070220/542 від 07.02.2020 0,73 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-261119/425 від 26.11.2019 0,71 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-080720/656 від 08.07.2020 0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-776 від 02.10.2020 0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-070820/691 від 07.08.2020 0,61 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260419/86 від 26.04.2019р. 0,60 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-020819/236 від 02.08.2019 0,59 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-171219/462 від 17.12.2019 0,50 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-130520/594 від 13.05.2020 0,46 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-181019/375 від 18.10.2019 0,45 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-051219/433 від 05.12.2019 0,44 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-220819/265 від 22.08.2019 0,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-181019/373 від 18.10.2019 0,42 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110919/297 від 11.09.2019 0,35 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-180519/123 від 18.05.2019р. 0,35 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-270520/612 від 27.05.2020 0,31 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140520/597 від 14.05.2020 0,31 

Due to GDPR, personal data are not displayed Дог.перевед.боргу від 14.07.20 доДФЛ№КВ-

081119/393 0,30 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №ЧГ-210519/125 від 21.05.2019р 0,27 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170819/252 від 17.08.2019 0,24 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-200819/258 від 20.08.2019 0,24 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110220/544 від 11.02.2020 0,21 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170519/118 від 17.05.2019р 0,20 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140720/654 від 14.07.2020 0,17 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-100519/101 від 10.05.2019р. 0,16 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-080720/657 від 08.07.2020 0,15 
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Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-020720/647 від 02.07.2020 0,15 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-854 від 29.10.2020 0,14 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-250919/320 від 25.09.2019 0,14 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-190619/159 від 19.06.2019 0,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-170320/587 від 17.03.2020 0,13 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-191119/415 від 19.11.2019 0,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110120/497 від 11.01.2020 0,12 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110419/65 від 11.04.2019р. 0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-060819/237 від 06.08.2019р. 0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-110519/100 від 11.05.2019р 0,11 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-121219/452 від 12.12.2019 0,10 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-150819/250 від 15.08.2019 0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed Договір про переведення боргу 0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-110619/149 від 11.06.2019 0,09 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-150720/662 від 15.07.2020 0,08 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-020719/178 від 02.07.2019 р. 0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-161019/368 від 16.10.2019 0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-121119/407 від 12.11.2019 0,07 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-260919/322 від 26.09.2019 0,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-150519/113 від 15.05.2019р 0,05 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140120/505 від 14.01.2020 0,04 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-250919/321 від 25.09.2019 0,04 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-050220/530 від 05.02.2020 0,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-140519/111 від 14.05.2019р 0,03 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ №КВ-261219/486 від 26.12.2019 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-060320/580 від 06.03.2020 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-291119/431 від 29.11.2019 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-310119/21 від 31.01.2019р. 0,02 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ КВ-070619/147 від 07.06.2019 0,01 

Due to GDPR, personal data are not displayed ДФЛ № КВ-840 від 23.10.2020 0,01 

Разои  1799,94 

 
 

Б. Дебіторська заборгованість за послуги з надання у користування активів (приміщення), 

яке використовується Товаариством на умовах короткострокової оренди  -    19,2   тис.грн. 

 

В. Сума сплачених авансів постачальникам товарів, робіт, послуг -  273,4 тис.грн. 

3.2.4. Похідні фінансові інструменти, які призначались би для хеджування грошових 

потоків та справедливої вартості, Товариством у 2020 році не використовувались. 

3.2.5. Перекласифікація фінансових активів .                                                                                     

У звітному періоді Товариство не здійснювала жодних перекласифікацій фінансових 

активів з однієї категорії до іншої . 
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3.2.6. Рахунок для відображення втрат від кредитних збитків.                              

Товариством використовується контрактивний рахунок - для відображення  резерву під 

кредитні збитки, який зменшує балансову вартість фінансового інструменту.                        

Відомості про рух коштів на цьому рахунку наведено нижче: 

№ Показник Сума, 

тис.грн. 

1. Залишок резерву очікуваних кредитних збитків на початок 2020 року 301 

2. Нарахований резерв у 2019 році 515 

3. Зменшено резерв у 2019 році 2 

4. Залишок резерву на 31.12.2019р. 814 

3.2.7. Витрати майбутніх періодів. – до цього рядку віднесіні договори страхування 

автомобілів згідно ДФЛ, а також добровільного страхування майна ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

сума на кінець 2019р. – 2777 тис.грн., на кінець 2020 р. – 391 тис.грн. 

3.2.8. Інші оборотні активи. – до цього рядку віднесіний непідтвердженний податковий 

кредит на кінець 2020р. в сумі 153 тис.грн. 

3.2.9. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. – до цього розділу 

віднесіно вартість автомобілів утриманих для подальшого продажу. Сума на кінець 2020 р. – 

1495 тис.грн. 

 

3.3. Зобов’язання та забезпечення 

3.3.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
Оцінка довгострокових фінансових зобов’язань.     

Станом на 31.12.2020 у ТОВ «Авентус Лізинг» є довгострокові зобов’язання  перед двома 

контрагентами, теперішня вартість за договорами наведена нижче: 

- АВЕНТУС Україна Договір № №01/03/19-1 вiд 01.03.2019р заборгованість станом на 

31.12.2020  складає 9 000 тис.грн 

- ALDEGA UAB Договір займу № 1 від 18.12.2018р. заборгованість станом на 31.12.2020  

складає 36 676.3 тис.грн 

Станом на 31.12.2019 заборгованість по даним договорам: 

- АВЕНТУС Україна Договір № №01/03/19-1 вiд 01.03.2019р заборгованість станом на 

31.12.2019  складає 12 725,9 тис.грн 

- ALDEGA UAB Договір займу № 1 від 18.12.2018р. заборгованість станом на 31.12.2019  

складає 43 515,7 тис.грн 

 

Довгострокова кредиторська заборгованість тис. грн. 

№ 

з/п 

Дебіторська заборгованість 

Первісна сума по 

Договору станом на 

31.12.2020 

Первісна сума по 

Договору станом на 

31.12.2019 

1. 

Заборгованість АВЕНТУС Україна - 

усього 

- - 

1.2. термін погашення – понад 1 рік 9 000 12 725,9 
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1.3. термін погашення – понад 2 роки - - 

1.4. *у тому числі прострочена - - 

2. Заборгованість ALDEGA UAB - усього - - 

2.2. термін погашення – понад 1 рік 46 942,7 43 515,7 

2.3. термін погашення – понад 2 роки - - 

2.4. *у тому числі прострочена - - 

3.3.2. Поточні зобов’язання і забезпечення,                                                        тис. грн. 

№ з/п Компоненти поточних зобов’язань і забезпечень 31.12.2020 31.12.2019 

1. Поточна кредиторська заборгованість: 

-  за товари,роботи, послуги 

40059 314 

2.          -     за розрахунками з бюджетом 425 160 

2.1. • у тому числі з податку на прибуток 319 51 

3.         -      за розрахунками зі страхування - - 

4.         -      за розрахунками з оплати праці 1 15 

5. Поточні забезпечення (на оплату відпусток персоналу) 345 187 

6. Інші поточні зобов’язання  1126 1247 

6.1 % по гривневому кредиту 470,3 349,8 

6.2 % по валютному кредиту 312,3 707,6 

6.3. Кредит від Авентус Україна - - 

6.4 Податковий кредит 106,1 23,2 

6.5 Кредитова заборгованість по договорам фінансового 

лізингу 

237,3 166,4 

Усього – поточні зобов’язання і забезпечення 44474 1923 

3.3.4. На 31.12.2020 р. Товариство не має невиконаних зобов'язань як щодо основних сум 

заборгованостей, так і відсотків, а також щодо строків погашення цих зобов’язань 

(запозичень) до сплати.          

3.4.Власний капітал  

3.4.1.Склад власного капіталу                                                                             тис. грн. 

№ 

з/п 

Компоненти власного капіталу   

31.12.2019 31.12.2019 

1. Зареєстрований капітал 1600 1600 

2. Капітал у дооцінках   

3. Додатковий капітал (емісійний дохід) 30 30 

4. Резервний капітал   

5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 837 -82 

Усього 2467 1548 
 

 
 

 

3.4.1.1.Зареєстрований (статутний)  капітал Товариства  
 

 Статутний капітал (СК) ТОВ «Авентус Лізинг» у 2018році року  визначено  

учасниками (засновниками) у сумі   1 600 000,00  грн. 

Форма оплати часток – власні грошові кошти 

В 2020 році змінився склад учасників Товариства в статутному капіталі. 
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3.4.1.2. Склад учасників ТОВ «Авентус Лізинг» на 31.12.2020р. 
№ 

з/п 

 

Учасники Товариства 

Частка у статутному 

капіталі                              

Товариства 

Вартість 

оплаченого              

капіталу                    

станом на 

31.12.2020. грн. % 

А.Юридичні особи (            1       ) 
1 ЗАТ «ДН ІНВЕСТ» 1 440 000,00 100 1 440 000,00 

2 Айворі ЗНВКІФ АТ 160 000,00 10 160 000,00 

Всього у юридичних осіб 1 600 000,00 100 1 600 000,00 

Б. Фізичні особи (  -   особи) 

Всього у фізичних осіб  - - - 

у тому числі у фізичних осіб (     особи), частка яких у 

Статутному капіталі перевищує 10% 

- - - 

 

3.4.1.3. Вилучений та неоплачений капітал на 31.12.2020 р. відсутні. 

      

    3.4.1.4.Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 

Сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)  становила: 

- на початок 2020 року –    -82 тис. грн.; 

- на кінець 2020 року –    837 тис. грн.                   

      У звітному періоді сума непокритих збитків зменшилась у зв’язку з отриманням чистого 

прибутку у розмірі 919 тис грн. 

 

3.5. Доходи і витрати 

3.5.1. Доходи 

3.5.1.1. Дохід від договорів з клієнтами (реалізації  послуг) 
Склад доходу від реалізації послуг, що становлять основну діяльність Товариства:     тис. грн.                                                                                                                                                      

№ з/п Види послуг 

     2020 

 

 

      2019 

1. Надання послуг з управління  активами                                                                                            
101572 13 

Усього 101572 13 

 

3.5.1.2. Склад інших операційних доходів, що були отримані за рік, який закінчився                          

31 грудня 2019 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти інших операційних  доходів 2020 2019 

1. Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 10 78 

2. Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, 

послуг) 

- 102976 

3. Дохід від операційної курсової різниці 2043 3477 



Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»                                                                                            

Фінансова звітність за рік, закінчився 31 грудня 2020 

 року 
 

 

 35  
 

 

  

4. Отримані штрафи, пені, неустойки 1576 663 

5. Інші доходи від операційної діяльності 295  

Усього 3924 107 194 

 

3.5.1.3. Склад фінансових доходів (розрахованих за ефективною ставкою відсотка), 
що були отримані за рік, що закінчився  31 грудня 2020 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти фінансового  доходу 2020 2019 

 1. Дохід від фінансових інструментів, які оцінюються за 

амортизованою вартістю із використанням ефективної ставки 

відсотка 

38830 21467 

Усього 38830 - 

 

3.5.1.4. Склад інших доходів, що були отримані за рік, що закінчився  31 грудня 2019 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти іншого  доходу 2019 2019 

 1. Страхове відшкодування згідно договорів ОСАГО 303 36 

 2.    

 3.    

Усього 303 36 

 

3.5.2 Витрати 
3.5.2.1. Адміністративні витрати, витрати на збут                                                      тис. грн. 

№ 

з/п 

Елементи  витрат 

2020 2019 

1. Оплата праці, нарахування 4668,3 3059,1 

2. Оренда приміщення 1177 454,8 

3. Амортизація  647 139 

4. Податки і збори 2110,1 636.4 

5. Витрати на зв’язок 173,5 55,3 

6. ПММ (для керівництва ПрАТ) - - 

7. Витрати на відрядження 81,4 79,4 

8.  Предпродажна підготовка 2084 217,1 

9. Інформаційні послуги (передплата, література) 102,8 74,2 

10. Транспортні послуги 72 21,7 

11. Послуги банку 204,1 237,7 

12. Рекламні та маркетингові послуги послуги 2235 562,5 

13. Витрати на ремонт та утримання офісного 

обладнання 183,4 237,4 

14. Витрати на поточний ремонт і утримання 

автотранспорту 1875,3 188,1 

15. Страхування майна 2352,9 1428,4 

16. Витрати на незалежну оцінку 139,2 189,2 

17. Матеріальні витрати (канцтовари, офісні 

матеріали ) 435,9 59.6 

18. Господарські витрати 749,2 513,1 
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19. Депозитарні послуги, реєстрація в державних 

органах - - 

20. Нотаріальні послуги 88,8 - 

21. Обслуговування программного забезпечення  281 75,7 

22. Послуги з верифікації 53 66,4 

23. Недержавне пенсійне забезпечення - - 

24. Юридичні послуги 363,8 331,0 

25. Агентські послуги 1761,3 1097,3 

26. Послуги з аутсорсингу 1704 1338,6 

Усього витрат 23543 11 062 

 

3.5.2.2. Інші операційні витрати 

Склад інших операційних витрат:                                                                                                (тис. 

грн.)                                                                                                                                              

№ 

з/п 

Компоненти інших операційних витрат 2020 2019 

1. Витрати на купівлю продаж іноземної валюти 262 193,1 

2. Собівартість реалізованих автомобілів - 102 075,4 

3. Резерв кредитних ризиків 515,8 300,5 

4. Втрати від операційної курсової різниці 13455,3 295,4 

5. Визнані штрафи, пені, неустойки 88,2 8,3 

6. Податки при придбанні автомобіля 161,6 5,8 

7. Страхові виплати 137,9 29,9 

8. Витрати майбутніх періодів 487,7 304,9 

9. Перерахунок ПДВ 587,9 347,9 

10. Лікарняні і ЄСВ по ним 10,8 6,8 

Усього – операційних витрат 15707 103568 

 

3.5.2.3. Фінансові витрати  
Склад фінансових витрат:                                                                                                                       

(тис. грн.)                                                                                                                                                                                                   

№ 

з/п 

Компоненти інших витрат 2020 2019 

1. Відсотки за кредит 7947,4 3 183,7 

2. Дисконтування договорів фінансового лізингу 0 10 032,6 

3. Дисконтування договорів фінансового лізингу 2018 0 434,6 

Усього  7 947,4 13 650,9 

 

3.5.2.4. Витрати(дохід) з податку на прибуток                                                  (тис. грн.)             
                

№ 

з/п 

Елементи витрат з податку на прибуток 2020 2019 

1. Фінансовий результат до оподаткування -                                                  

за даними бухгалтерського обліку:  прибуток (збиток) 

1217 429 
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2. Поточний податок на прибуток  319 51 

3. Відстрочене податкове зобов’язання на початок року - - 

4. Відстрочене податкове зобов’язання на кінець року - - 

5. Збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов’язання  - - 

6. Дохід з податку на прибуток - - 

7. Усього – (витрати) дохід з податку на прибуток 898 378 

 

3.5.2.5. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                     (тис. грн.)             
     

3.5.2.6. Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи  Товариства 

На 31.12.2020 року є незавершені судові справи, учасником яких виступає ТОВ «Авентус 

Лізинг»:  

Позивач Відповідач №/дата  ДФЛ 

Предмет 

лізингу 

Дата 

подання 

позову Предмет позову 

Сума 

позову 

Судова 

інстанція/дата/номер 

провадження 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Яблукова 

Т.З. 

КВ-

100919/293 

від 10.09.2019 AUDI Q7 27.05.2020 

стягнення 

заборговансті 86764,24 

Ірпінський районний 
суд Київської області; 

Справа № 367/3446/20 

від 04.06.2020 р.  

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Сушко 

Л.М. 

(порука за 

ЛБМ) 

КВ-050219/23 

від 05.02.2019 

DODGE RAM-

1500 26.08.2020 

солідарне стягнення 

заборгованості 64185,12 

Козятинський 
міськрайонний суд 

Вінницької області; 

Справа № 133/2316/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Походенко 

В.О. 

КВ-
040320/578 

від 04.03.2020 

MERCEDES-

BENZ S 400 10.11.2020 

витребування майна з 
чугого незаконного 

володіння   

Святошинський 

районний суд 
м.Києва; Справа № 

759/19963/20  

Карась 

Є.Ю. 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

КВ-
170120/507 

від 17.01.2020 AUDI A6   

визнання договору 

фінансового лізингу 

недійсним та 
застосування 

двосторонньої 

реституції в порядку 
захисту прав 

споживачів    

Глобинського 

районного суду 
Полтавської області; 

Справа № 527/1998/20  

Давидюк 

Д.В. 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ       

встановлення 
некчемності договору 

та застосування 

наслідків недійсності 
договору 

  

Києво-

Святошинський 
районний суд 

Київської області; 

Справа № 
369/15196/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Макаренко 

І.І. 

КВ-

3007199/222 
від 30.07.2019 VOLKSWAGEN 10.12.2020 

стягнення 
заборгованності 47037,57 

Святошинський 

районний суд 

м.Києва; Справа № 
579/22496/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Вельган 

А.Л. 

КВ-

070819/239 

від 07.08.2019 BMW 10.12.2020 

стягнення 

заборгованності 38668,37 

Комінтернівський 
районний суд 

Одеської області; 

Справа № 504/4277/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Мокрик 

А.В. 

КВ-

110320/581 

від 11.03.2020 SKODA 10.12.2020 

стягнення 

заборгованності 

45 

365,96 

Гощанський районний 

суд Рывненської 

області; Справа №  
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АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ Пятак Д.С. 

КВ-
170120/511 

від 17.01.2020   22.12.2020 

стягнення 

заборгованості 61651,84 

Мелітопольський 

міськрайонний суд 
Запорізької області; 

Спава № 937/9747/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Доненко 

Т.В. 

КВ-

270919/311 
від 27.09.2019   17.12.2020 

стягнення 
заборгоаності 53415,06 

Ірпінський районний 

суд Київської області; 
Справа № .  

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ Пятак Д.С. 

КВ-

050320/579 
від 05.03.2020   22.12.2020 

стягнення 
заборгованості 47359,53 

Мелітопольський 

міськрайонний суд 

Запорізької області; 
Спава № 937/9748/20 

АВЕНТУС 

ЛІЗИНГ 

Комлєв 

О.О. 

КВ-

260719/217 

від 26.07.2019   16.12.2020 

стягнення 

заборгованості 34464,82 

Київський рійонний 

суд Одеської області; 

Справа №  

 

 

 

4. Характеристика ризиків та політика управління  ними керівництвом Товариства 

4.1. Характеристика ризиків, пов’язані з загальними умовами господарської діяльності в Україні 

Фінансова діяльність, як правило, пов’язана із значними ризиками.                                                     Крім 

того, в своїй діяльності Товариство наражається також на ризики, які пов’язані із загальним станом 

економіки країни. Україна, як країна для ведення бізнесу і - особливо бізнесу, пов’язаного з фінансовою 

діяльністю, протягом останніх 10 років залишається країною з високими ризиками, про що свідчать 

низькі, на рівні спекулятивних кредитні рейтинги країни. 

У звітному періоді ситуація певною мірою поліпшилась. Країна перейшла до політики гнучкого 

валютного курсу, провела частково реформи в енергетичному секторі, поборола банківську кризу, 

посилила боротьбу з корупцією. Проте, що стосується боргової ситуації держави Україна, то вона 

залишається дуже складною, і як внаслідок цього, Україна залишається країною, яка значною мірою 

залежить від Міжнародного валютного фонду 

Ризик системи оподаткування 

В Україні податкове законодавство часто змінюється і нерідко ці зміни негативним чином впливають на 

суб’єкти господарювання, які здійснюють фінансову діяльність.                                      На даний час у 

податковому законодавстві чітко проглядається одна з функцій податків – фіскальна, і практично не 

помітна головна функція – стимулююча.  

З метою мінімізації цих ризиків керівництво Товариства заздалегідь аналізує заплановані зміни 

до національного законодавства, інших нормативних актів з метою виявлення подібних і нових 

ризиків, підтримує постійний зв'язок з Регулятором – Національною комісією з регулювання 

ринку фінансових послуг в Україні,- з профільними асоціаціями, іншими учасниками ринку 

фінансових послуг, експертними групами, переконуючи їх вже на етапі розробки нормативної 

бази в доцільності внесення окремих змін до неї та наявності потенційних ризиків від вказаних 

змін.                                                                                                

4.2.Фінансові ризики є типовими для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері 

фінансових послуг, зокрема -  на фондовому ринку.                                                                               

Фінансові ризики включають: кредитний ризик, ризик неліквідності, інші ринкові ризики.  

4.2.1. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 

зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
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Основними активами Товариства, які можуть створювати загрозу виникнення кредитного ризику є  

фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю: дебіторська заборгованість з основної 

діяльності,  а також грошові кошти (розміщені у банківських установах).  

Для Товариства може існувати ризик того, що контрагент (клієнт) не оплатить послуги з фінансового 

лізинну або порушить терміни виконання своїх зобов'язань перед Товариством.               В зв’язку з цим, а 

також враховуючи вимоги МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», Товариство створює,  і на кожну звітну 

дату (квартальну) переглядає суму зменшення корисності активу. для відображення реальної суми 

очікуваних кредитних збитків за кожним активом (або групою однорідних активів).  

Крім того, на стадії укладення з клієнтами договорів фінансового лізингу, управлінський персона 

Товариства включає в текст договорів умови, які значною мірою дозволяють зменшити ризик неплатежів 

і порушення їх термінів, що є дієвим інструментом управління кредитним ризиком, значно зменшуючи 

потенційні втрати Товариства від настання неплатежів. Вказаний чинник враховується під час 

визначення резерву очікуваних кредитних збитків як такий, що зменшує рівень кредитного ризику. 

 

4.2.2. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі 

їх настання.  Зокрема, це ризик пов'язаний з неможливістю виконати свої фінансові зобов’язання по 

виплатам кредиторам через брак грошових коштів або іншого фінансового активу. 

Динаміка рівня ризику ліквідності Товариства                                                                

характеризується наведеними нижче даними 

№ з/п Показники на        

31.12.2020. 

на 

31.12.2019. 

1.Вихідні дані*, тис. грн. 

1.1. Вартість активів на кінець звітного періоду 92 596 59 713 

1.2. Вартість поточних активів на кінець звітного періоду  50 538 9 985 

1.2.1. у тому числі: неборотні активи, утримувані для продажу 1 495 890 

1.2.2. запаси   - - 

1.2.3. гроші, розрахунки та інші активи 49 043 9 095 

1.2.3.1. з  р.1.2.3 – гроші та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції 2 694 3 773 

1.3. Зобов’язання  на кінець звітного періоду 90 129 58 165 

1.3.1. довгострокові зобов’язання  45 676 56 242 

1.3.2. поточні зобов’язання і забезпечення  44 453 1 923 

1.4. Сума амортизації необоротних активів за період 778 153 

1.5. Чистий прибуток (збиток) за рік 919 378 

1.6. Вартість нетто-робочого капіталу (власних оборотних коштів) 39590 48180 

2.Показники ліквідності  Товариства 

№ Показник Значення  

Нормативне Фактичне  

2.1.     

2.2.      

2.3. 

коефіцієнт абсолютної ліквідності                                              

коефіцієнт швидкої ліквідності 

(лакмусовий)                                                                 

коефіцієнт покриття 

не менше 0,15                    

не менше 0,6 і не більше 

0,8                                              

не менше 1,0 

0.55                           

4,68                                          

5,31                        

1,96                           

4,72                                          

5,19                        

3.Показник вірогідності банкрутства 

3.1. коефіцієнт Уїльяма Бівера не менше 0,2 0,4 0,07 

 

Наведені у таблиці показники, надають підставу для висновків щодо ліквідності активів Товариства: 

• вартість активів за 2020 рік збільшилась на 32 883тис.грн., або у 1.6 рази, що свідчить про розширення 

діяльності Товариства; 
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• всі показники ліквідності активів (поточної платоспроможності) Товариства поліпшено у 2020 році, 

на 31.12. 2020 р.   Значення показників свідчить про належну платіжну готовність Товариства; 

• Дії управлінського персоналу Товариства з метою підтримання рівня ліквідності активів 

Стан та динаміка ліквідності – спроможності своєчасно виконувати свої фінансові 

зобов’язання -  ретельно контролюється керівництвом Товариства, для чого управлінський 

персонал використовує процес детального (подекадного) бюджетування та прогнозу 

надходження і видатків грошових коштів  для того, щоб отримати гарантії наявності 

адекватних ліквідних коштів як забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань.    
 

4.2.3. Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.                                           

Ринковий ризик охоплює три типи ризику:                                                                                       

валютний ризик,                                                                                                                               

відсотковий ризик та                                                                                                                                        

інший ціновий ризик. 
4.2.3.1. Валютний ризик  

Валютний ризик полягає у тому, що на фінансові результати Товариства може спричинити негативний 

вплив зміни курсів обміну валют.                                                                                Незважаючи на те, що 

діяльність Товариства здійснюється у національній валюті України, коливання валютного курсу, які мали 

місце у останні роки, і зокрема, у звітному періоді, впливали на його діяльність.                                                                                                              

Знецінення національної валюти  України у попередні періоди негативно впливало на результати 

діяльності Товариства, враховуючи зв'язок діяльності Товариства з рівнем інвестиційної привабливост 

фінансових інструментів – інструментів власного капіталу українських підприємств - емітентів.                                                                                                                       

Протягом звітного періоду  відбулось значне зміцнення національної валюти, що створило умови для 

стабілізації діяльності фондового ринку в країні, і отже, у сфері діяльності Товариства. 

4.2.3.2. Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Зміна ринкових ставко відсотків суттєво впливає на оцінку фінансових інструментів, оскільки 

поширеною процедурою під час оцінки вказаних інструментів є дисконтування. Ставка дисконтування, 

як правило, визначається на рівні ефективної (тобто – ринкової) ставки відсотка. Між рівнем ставки 

дисконтування і теперішньою вартістю, визначеною із використанням вказаної ставки, існує зворотній 

зв'язок. Отже, зміни ринкових ставок відсотків безпосередньо випливають як на оцінку фінансових 

активів, так і на фінансовий результат діяльності Товариства.  

Вказаний чинник для Товариства є зовнішнім, який не залежить від Товариства, і контролю над яким 

воно не здійснює, але  при плануванні діяльності Товариства вказаний чинник обов’язково враховується 

як об’єктивна реальність (стабілізація економіки, як правило, призводить до зниження рівня 

відсоткових ставок – вартості кредитів і депозитів).                                                                                 

Внаслідок  тенденції зниження рівня ставок відсотків у2019 році різниця між номінальною і 

теперішньою  (дисконтованою) вартістю фінансових активів зменшиться, що управлінським персоналом 

Товариства справедливо оцінюється як позитивний фактор. 

4.2.3.3. Інший ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 

унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 

чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що 

впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Дії управлінського персоналу Товариства з метою мінімізації цінових ризиків  

Для Товариства вказаний чинник є суттєвим, оскільки доходи Товариства залежать від 

справедливої (ринкової) вартості і складу активів під управлінням Товариства, оцінка яких 

змінюється відповідно до ринкової  кон'юнктури,  що знаходиться  поза контролем Товариства.                                                          
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Специфіка діяльності Товариства (як і інститутів спільного інвестування) пов’язана з постійним 

моніторингом рівня цін на послуги з фінансового лізингу.  

 

5. Управління капіталом Товариства                                                                                                 
Згідно з вимогами МСБО 1 «Подання фінансових звітів» суб’єкти господарювання повинні 

надавати описову і кількісну інформацію про цілі, політику та процедури управління капіталом 

Метою Товариства щодо управління капіталом є забезпечення стабільної 

кредитоспроможності і нормального рівня достатності капіталу для здійснення операційної 

діяльності і максимізації прибутку. Управління структурою капіталу враховує економічні умови 

господарювання Товариства.                                                                                                                                 

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

капіталу , за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу таким 

чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво здійснює аналіз 

структури капіталу на постійній основі (щоквартально). При цьому керівництво аналізує 

структуру  власного капіталу та ризики, притаманні його окремим складовим. На основі 

отриманих висновків управлінський персонал Товариства здійснює регулювання капіталу 

шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування (запозичень).                                                                                                                      

В процесі  управління капіталом керівництво Товариства керується положеннями 

Концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, зокрема, розділом «Концепції капіталу і 

збереження капіталу».                                                                                                                                              

Згідно з фінансовою концепцією капіталу, (під якою розуміється -  інвестовані кошти або 

інвестована купівельна спроможність), капітал є синонімом чистих активів або власного 

капіталу суб'єкта господарювання.                                                                                                       

Облікова модель Товариства передбачає використання фінансової концепції капіталу.     

Вибір Товариством фінансової концепції капіталу базується на оцінці потреб користувачів 

фінансових звітів: фінансова концепція капіталу має прийматися, якщо користувачі фінансових 

звітів передусім зацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу або купівельної 

спроможності інвестованого капіталу.                                                                                                                         

З метою управління капіталом і недопущення як його «проїдання», так і зниження 

достатнього рівня чистих активів Товариства, здійснюється моніторинг показників, які 

характеризують ефективність його використання.                                                                     

Товариство здійснює контроль капіталу із використанням системи взаємозв’язаних показників, 

головним з яких є коефіцієнт рентабельності капіталу (віддачі капіталу). 

В процесі моніторингу ефективності використання капіталу використовуються показники, 

які: 

а)  характеризують фінансову стійкість Товариства, рівень його залежності від зовнішніх 

джерел фінансування (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансового левериджу (рівень 

боргу); 

б) впливають на показник рентабельності (віддачі) власного капіталу як головного критерію 

ефективності використання власного капіталу  

В процесі прийняття рішень щодо поліпшення рівня показника віддачі капіталу застосовується  

пофакторний аналіз – аналіз впливу основних чинників на вказаний показник.                                                                                                                                 

 

6. Інша інформація – події  після звітної дати 
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Інформація про події після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до 

випуску   
№ 
з/п 

Перелік подій після звітної дати Відомості про наявність подій 
відображено у 

фінансовому звіті 

не відображено у звіті, 

розкрито у примітках 

1. Визнання дебітора  Товариства банкрутом  не було не було 
2. Отримання інформації про значне зниження 

вартості фінансових інструментів на звітну дату 

не було не було 

3. Розгляд судової справи, що підтверджую 

наявність у Товариства поточного зобов’язання  

на звітну дату 

не було не було 

4. Прийняття рішення про суттєву реорганізацію 

підприємства 

не було не було 

5. Знищення значної частини активів внаслідок 

стихійного лиха 

не було не було 

6. Значні зміни у вартості активів Товариства після 

звітної дати 

не було не було 

7. Оголошення дивідендів не було не було 

8. Інші важливі події не було не було 

7. Інформація про пов’язаних осіб з ТОВ «Авентус Лізинг»                                                             

7.1. Згідно з нормами міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності пов’язаними 

сторонами є: - підприємства (юридичні особи), що знаходяться під контролем або суттєвим 

впливом інших осіб;                                                                                                                                                                               

- підприємства (юридичні особи) та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють 

контроль над підприємством  або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени 

родини  (прямі родичі) такої фізичної особи.                                                                                 

Ознакою суттєвого впливу на діяльність підприємства є володіння особою 20 і більше 

відсотків вартості статутного капіталу; ознакою контролю – володіння більше, ніж 50 відсотків 

вартості статутного капіталу. До пов’язаних осіб включаються також посадові особи 

підприємства (товариства) та їх прямі родичі.                                                                                             

7.2. Юридичні особи, на діяльність яких ТОВ «Авентус Лізинг»  має можливість здійснювати 

суттєвий вплив або контроль, відсутні.                                                                                                         

7.3. Юридичні особи,  які мають можливість здійснювати суттєвий вплив або контроль на 

діяльність ТОВ «Авентус Лізинг» , відсутні (жоден з учасників – юридичних осіб - не має 

частки у статутному капіталі Товариства, що перевищує 10%).                                                                                                                         

Таким чином, відсутні юридичні особи, пов’язані з ТОВ «Авентус Лізинг». 

7.3. Пов’язаними особами для ТОВ «Авентус Лізинг»  є фізичні особи, дані про яких 

наведено нижче:                       Фізичні особи – посадові особи Товариства 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Характер зв’язку з ТОВ «Авентус Лізинг»                                                              Ідентифіка

ційний код Посадова особа,член сім’ї Частка (%) у 

статутному 

капіталі ТОВ 
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«Авентус Лізинг»                                                              
1. - - - - 

Операції з пов’язаними сторонами, крім оплати праці у 2020 році, не здійснювались.                                                                                                          

В 2020 році загальна сума винагороди посадових осіб була відсутня.                                                                                                                                         

З іншими прямими родичами посадових осіб Товариства операції та розрахунки не проводились.                                                                                                                                                                                                         

Керівник                                                                                                                       Кусяк Б.В.                                             


	ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
	- оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків;
	- врахування  при розкритті питання щодо припущення про безперервну діяльність Товариства зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

