
ТОВ "СУБАРУ Україна" 

Фінансова звітність за рік, що 

закінчився З 1 грудня 2019 року, 

складена відповідно до Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 

України 





Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на 
рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань. Компанія також 
відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської 
заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської 
заборгованості. 
Крім того, Компанія має такі кредитні лінії: 

УКРСИББАНК - 6 ООО ООО USD; 

Креді Агріколь Банк - 750 ООО ООО Японських єн; 

Сітібанк - 500 ООО USD. 

Строки погашення всіх фінансових зобов'язань становлять до 1 року. 

ЕКОЛОГІЧІП АСПЕКТИ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанією було спожито 37718 КВт/г (2018: 40383 КВт/г) 

електроенергії. Протягом звітного періоду Компанія здійснила наступні заходи із збереження 
електроенергії та зменшення споживання води: заохочує співробітників вимикати техніку та пристрої, 
коли їх не використовують. 

Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як: 

- друк документів лише за необхідності, а при можливості друк лише на чернетках;
' . . 

- вимкнення св1тла та прилад1в на юч;

- утилізація небезпечних для середовища матеріалів (лампи, батарейки, тощо).

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОШТИКА 

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2019 року складає 27 осіб (31 грудня 
201 8 року: 28 осіб). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом на 31 грудня 20 І 9 року 
складає 59,3% (31 грудня 2018 року: 53,6%). Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення 
практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для 
працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень. 

Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: 

інструктажі для нових співробітників та регулярні інструктажі для всього колективу; 

проводиться регулярна модернізація обладнання; 

Компанія забезпечує офіс питною водою та господарськими засобами. 

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів. 

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом 
дотримання чинного законодавства України. 

ОСНОВШ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

(а) Економічне середовище 

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості 

ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2019 рр. ситуація як і раніше залишалася 

нестабільною, українська економіка продемонструвала пожвавлення за останні пару років у вигляді 



уповільнення темпів інфляції, стабльного курсу обміну гривні по відношенню до основних іноземних 
валют, зростання ВВП і загального пожвавлення ділової активності. 

У Примітці 1 (б) до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення діяльності 
в Україні. Також, у Примітці J 2 до фінансової звітності подано інформацію щодо подій після дати 
балансу, а саме вплив пандемії COVID-19 на бізнес середовище і діяльність Компанії. 

(б) Ризики, що пов'язані з фінансовими інструментами 

Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними 
нею фінансовими інструментами. Основні ризики та невизначеність, з якими стикається Компанія, а 
також заходи, що вживаються для управління ризиками, описані в Примітці 9 до фінансової звітності. 

Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, 
процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї 
фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати 
схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись 
оптимізації прибутковості. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до 
зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує 
політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які 
мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за 
строками виникнення. 

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на 
основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним 
ризиком клієнтів. 

Ризик ліквідності 

Див. вище. 

(в) Операційні ризики 

Основні операційні ризики, які впливають на діяльність Компанії, є наступними: 

- ризик, що пов'язаний з транспортуванням продукції;

- ризики, що пов'язані з форс-мажорними обставинами;

- ризик, що пов'язаний зі зміною законодавства;

- ТОЩО. 

ДОСJПДЖЕІПІЯ ТА РОЗРОБКИ 
У Компанії відсутні у 2019 році витрати на дослідження та розробки. 

ФШАНСОВІІНВЕСТИЦІЇ 

Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанії відсутні фінансові інвестиції. 



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується 
стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі 
сприятимуть господарському розвитку Компанії, можна віднести продовження маркетингових 
кампаній бренду Subaru. 

Події після дати балансу 

Події після звітної дати наведені в Примітці 12 до фінансової звітності. 

Головн 



Товариство з об.неJ1сеною відповідальністю "Субару У1'раїна" 

Зміст 

Звіт незалежних аудиторів 

Баланс (звіт про фінансовий стан) 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

Звіт про власний капітал 

Примітки до фінансової звітності 

5 

7 

9 

11 

13 



Звіт незалежних аудитооів 

Управлінському персоналу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Субару Україна» 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Субару Україна» («Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий 

стан) на 31 грудня 2019 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 

звітів про власний капітал та про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, 

що закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 

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

суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р. та її фінансові 

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

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та вимог законодавства 

України щодо фінансового звітування. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з Міжнародним кодексом етики професійних 

бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Міжнародного кодексу 

етики. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається зі Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та 

нашим звітом аудиторів щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації . 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Субару Україна» 
Звіт незалежних аудиторів 

Сторінка 2 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому 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 ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України та вимог законодавства України щодо фінансового звітування 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 застосовно, 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 аудиторів за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання об�рунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудиторів, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим 
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як об�рунтовано 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 



Товариство з обмеженою відповідальністю «Субару Україна» 

Звіт незалежних аудиторів 

Сторінка З 

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 

Компанії; 

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість 

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 Компанії продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудиторів 

до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 

аудиторів. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію 

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 та час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, 

є: 

Заступник директора, 

ПрАТ «КПМГ Аудит» 

4 травня 2020 р. 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 



Підпр11ємство 

Територія 

Товариство з обмеженою відповідальністю '·Субару Україна•· 

м. Київ 

Дата (рік. місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 

Вид економічної діяльності Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 
засобами 

Середня кількість працівників' 26 

за КВЕД 

-------------------------

А:І ре с а. телефон вvлиця Еспланадна. бvд. 20. 9-й поверх. оф. 908. м. Киів. 01601 
Один11ця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями ( стандартами) бухrалтерськоrо обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фі1�ансов11й стан) 
на 31 грvдня 2019 р. 

Форма №І Код за ДКУД 

Акr11в Код На початок 
рядка звіт11оrо періоду 

1 2 3 

І. Необоротні а1,.,-1ш11 
Нематеоіальні активи 1000 651 

пеовісна ваотість 1001 2 796 
накопичена амортизація 1002 (2 145) 

Незавершені капітальні інвест1щії 1005 2 
Основні засоби 1010 5 360 

пеовісна ваотість 101 І 7 941 
Знос 1012 (2 581) 

lнвестиційна нерухомість 1015 . 

Довгострокові біологічні активи 1020 . 

Пеовісна вартість довгостоокових біологічних акт1шів 1021 . 

Накопичена амортизація довгостооковш, біологічних активів 1022 . 

Довгострокові фінансові інвестиції . 

які обліковуються за �,етодом vчасті в капіталі інших підприємств 1030 
інші Фінансові інвестиції 1035 . 

Довrостоокова дебіторська заборгованість 1040 . 

Відстрочені податкові активи 1045 38 
[нші необоротні активи 1090 . 

У сього за оозділом І 1095 6 051 
ІІ. Оборотні а1,.,-1ш11 

Запаси 1100 153 166 
Виробничі запаси 1101 836 
Незавершене виробництво І 102 . 

Готова продукція 1103 . 

Товари І 104 152 330 
Поточні біологічні активи 1110 . 

Векселі одержані 1120 . 

Дебіторська заборгованість за продукцію. товари. роботи. послvги 1125 І 204 
Дебіторська заборгованість за розрахvнками: 

за виданими авансами 1130 915 
з бюджетом І 135 І 381 
v томv числі з податку на поибvток І 136 . 

Дебіторська заборгованість за розрахvнками і нарахованих доходів 1140 . 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 193 
Поточні Фінансові інвестиції І 160 . 

Гроші та їх еквівале1пи 1165 72 628 
Готівка І 166 . 

Рахvнки в банках І 167 72 628 
Витоати майбvтніх періодів 1170 597 
Інші оборотні активи 1190 552 
У сього за розділом 11 І 195 234 636 

ІІІ. Необоротні а1,.,-11в11, утр1�мувані для продажу, та груп11 в11бу-ття 1200 . 

Баланс 1300 240 687 

коди 

2020 І 01 І 01

34294671 

8038200000 

240 

45.11 

у 

1801001 

На кінець звіт11оrо 
періоду 

4 

469 

2 805 

(2 336) 

75 

4 472 

7 51 І 

(3 039) 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 
. 

5 061 

154 677 

657 
. 

. 

154 020 
. 

. 

І 361 

1 662 

1 308 

738 

25 

1 018 
. 

20 070 
. 

20 070 

800 

374 

181 295 

. 

186 356 
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Пас11в 

І. Власн11іі капітал 
ЗареєсТРований (пайовий) капітал 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 
Капітал у дооuіr1ках 
Додатковий капітал 
Емісійн11й дохід 
Накоп11чені h'\'Рсові різниuі 
Резервний капітал 
Нерозподілений приб\'ТОК (непокритий збиток) 
Неоплачений капітал 
Вилучений капітал 
Інші резерви 
Усього за розділом І 

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
ВідсТРочені податкові зобов'язання 
Пенсійні зобов'язання 
ДовгосТРокові кредити банків 
Інші ДОВГОСТРОКОВі зобов'язання 
Довгострокові забезпечення 
ДовгосТРокові забезпечення виТРат персоналу 
Цільове Фінанс,•вання 
Благодійна допомога 
Інвестиційні контракти 
У сього за розділом 11 

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 
Векселі видані 
Поточна кредиторська заборгованість за 
:ювгостроковим11 зобов'язаннями 
товари. роботи. послуги 
розрахунками з бюджетом 

у томv числі з податку на прибуток 
розрахунками зі страхування 
розрахvнками з оплати праці 
Поточна кред1порська заборгованість за одержаними авансами 
Поточна кред1порська заборгованість за розрахунками з учасвиками 
Поточна кред1порська заборгованість із внутрішніх розрахунків 
Поточні забезпечення 
Доходи майбУТніх періодів 
Інші поточні зобов'язання 
Усього за роздідом ІІІ 

IV. Зобов'язання, пов'яза11і з необороп111м11 акп1вам11, )Тр11мува111�м11
для продаж�,. та rрупам11 вt16уття 

Баланс 

Керівник 

Головний бухгалтер 

1 Внзнаsається в порядку, вста�ювленому uентраль1111м органом внконавsоі в, шо 

Код На початок На кінець звітного 
рядка звітного періоду періоду 

2 3 4 

1400 258 965 258 965 

1401 -

1405 (5) (5) 

1410 - -
1411 - -
1412 - -
1415 - -

1420 (109 116) (99 881) 

1425 -
1430 - -
1435 - -
1495 149 844 159 079 

1500 - -
1505 - -
1510 - -
1515 - -
1520 - -
1521 - -
1525 - -
1526 - -
1535 - -
1595 - -

1600 - -
1605 - -

1610 - -
1615 79 986 24 009 
1620 353 -
1621 351 -
1625 - -
1630 20 -
1635 З 291 І 613 

1640 - -
1645 - -
1660 734 842 
1665 - -
1690 6 459 813 

1695 90 843 27 277 

1700 
- -

1900 240 687 186 356 

_L_,, 

Канеко Такаші 

обенко Наталія Муртазівна 

'літн�-у у сфері статнстики 
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Підприємство ТОВ '·Сvбар,, Україна'· 

(найменування) 

Дата (рік. місяць. число) 

За ЄДРПОУ 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2019 р. 

Форма№2 КодзаДКУД 

І. ФШАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ 

Код 
Стаття За звіт1111й період 

рядка 

1 2 3 
Ч11ст11й дохід від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг) 2000 557 734 
Собівартість реалізованої продукuії (товарів. робіт. послуг) 2050 (479 687) 
Валовий: 

ПDНб\'ТОК 2090 78 047 
збиток 2095 -

Інші операційні доходи 2120 10 004 
Адміністративні витРати 2130 (13 345) 
ВитРати на збут 2150 (25 755) 
Інші опеоаuіііні в11ТDати 2180 (]4 104) 
Фі11а11сов11й резvльтат від операuійної діяльності: 

прибуток 2190 34 847 
збиток 2195 -

Дохід від vчасті в капіталі 2200 -

Інші Фінансові доходи 2220 8 267 
І11ші доходи 2240 19 203 
Фінансові витрати 2250 -

Втоати від vчасті в капіталі 2255 -

Інші В11ТD3ПІ 2270 (51 053) 
Фінансов11й резvльтат до оподатю•вання: 

Прибуток 2290 11 264 
Збиток 2295 -

Витоати (дохід) з податкv на прибУТок 2300 (2 029) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподатк,•ваиия 2305 -

Ч11ст11й фінансовий резvльтат: 
Прибуток 2350 9 235 
Зб1rrок 2355 -

коди 

2020 І 01 І 01

34294671 

1801003 

За а11алогічн11й 
період 

попереднього року 

4 

574 355 

(508 534) 

65 821 
-

5 973 

(13 586) 

(24 059) 

(І О 856) 

23 293 
-

-

5 896 
-

-

-

(13 438) 

15 751 
-

(2 845) 
-

12 906 
-
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11. СУКУІППІЙ ДОХІД

Код За звітний 
За аналогічний 

Стаття період 
рядка період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Дооuінка (vuінка) необоротних активів 2400 - -

Дооuінка (vuінка) Фінансових інсТDументів 2405 - -

Накоnнчені КІ'рсові різниuі 2410 - -
Частка іншого сукvnного доходу асоuійованих та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

І11ш11й сукvшшй дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток. пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупн11й дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 235 12 906 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Код За звіт1111й 
За аналоrіч1111й 

Стаття період 
рядка період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні заТDати 2500 4 496 І 269 
ВиТDати на оплату поаuі 2505 12 812 12 217 
Відрахування на соuіальні заходи 2510 2 538 2 391 
Амортизація 2515 1 407 І 198 
Інші оnеоаuійні виТDати 2520 31 951 31 426 
Разом 2550 53 204 48 501 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код За звітний 
За а11алогіч1111й 

Стаття період 
рядка Період 

попереднього року 

І 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акuій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акuій 2605 - -
Чистий поибуток (збиток) на одну простv акцію. грн. 2610 - -
Скоригований чист11й прибуток (збиток) на одну простv акuію. гон. 2615 - -
Д1шіденд11 на одну ПРОСТІ' акцію 2650 - -

Керівник Канеко Такаші 

Головний бухгалтер Дзюбенко Наталія Муртазівна 
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Підприємство ТОВ ··Cvбapv Україна·· 

(найменування) 

Дата (рік. �1ісяuь. число) 

за ЄДРПОУ 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2019 р. 

Форма №3 КодзаДКУД 

Стаття Код 
ряд�-а За звітю1іі період 

І 2 3 
І. Рух коштів v результаті оnераuійної діяль,юсті 
Надходження від: 
Реалізаuії продукції (товарів. робіт. послvг) 3000 381 705 
Повеонення податків і збооів 3005 -

v тому числі податкv на додану вартість 3006 -

Цільового Фінансування 3010 -

НадХодження від отримання субсидій. дотаuій 3011 -

Надходження авансів від пок,,пuів і замовників 3015 282 018 
Надходження від повеонення авансів 3020 985 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних оахунках 3025 -

НадХодження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -

Надходження від операuійної ооенди 3040 -

Надходження від отD11мання роялті 3045 -

Надходження від страхових премій 3050 -

Надходження Фінансовнх установ від повернення позик 3055 -

Інші надходження 3095 424 
Витоачання на оплатv: 
Товарів (робіт. послvг) 3100 (405 410) 
Праці 3105 (10 141) 
Відрахvвань на соціальні заходи 3110 (2 543) 
Зобов'язань з податків і збооів 3115 115 384) 

Витрачання на оплаn, зобов'язань з податку на поибvток ЗІ 16 (3 125) 
Витоачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (9 656) 
Витрачання на оплатv зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (2 603) 

Витрачання на оплаn' авансів 3135 (116 308) 
Виrоачання на оплаn' повеонення авансів 3140 (95) 
Виrоачання на оплаn, цільових внесків 3145 -

Витрачання на onлan' зобов'язань за сmаховими конrоактами 3150 -

Виrоачання Фінансових vстанов на надання позик 3155 -

Інші витрачання 3190 (176 358) 
Ч11ст11й pvx коштів від операuііі11ої діяльності 3195 (61 107) 

коди 

2020 І 01 І 01

34294671 

1801004 

За аналогічн11іі 
nepio11 

nоnереднього poi-y 
4 

308 91 І 
-

-

-

-

389 456 
6 
-

-

-

-

-

-

3 615 

(205 475) 
(9 790) 
(2 420) 

(17 391) 
(4 636) 

(10 183) 
(2 571) 

(375 548) 
(І 003) 

-

-

-

(116 221) 
(25 860) 
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За аналоrічн11й 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітн11й період період 

І 2 

11. Рух коштів у реЗ)'льтаті інвеспщійної діяль1�ості

Над,ходЖення від реалізаuії: 

фінансових інвестиuій 3200 

необоротних активів 3205 

Налходження від отриманих: 

відсотків 3215 

дивідендів 3220 

Налходження від деривативів 3225 

Надходження від погашення позик 3230 

Надходження від внбу-ття дочірнього підприсмства та іншої 
3235 

господарської одиниuі 

Інші надходження 3250 

Витра•�ання на прндбання: 

фінансових інвестиuій 3255 

необоротних акrивів 3260 

Виплати за деривативами 3270 

Витрачання на надання позик 3275 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
3280 

господарської один 11ui 

Інші платежі 3290 

Чнст11й рух коштів від інвеспщійної діяльності 3295 

ІІІ. Рух коштів у результаті фі11а11сової діяльності 

Надходження від: 

власного капіталу 3300 

отримання позик 3305 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 

Інші налходження 3340 

Витра•1ання на: 

викуп власних акuій 3345 

погашення позик 3350 

сплату дивідендів 3355 

Витрачання на спла1у відсотків 3360 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 

Витрачання на пр1щба�-1ня частки в дочірньому підприсмстві 3370 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 

Інші платежі 

Ч11ст11іі рух коштів від фінансової діяльності 

Ч11сп1й рух rрошов11х коштів за звітний період 

Залишок коштів на початок року 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

Залишок коштів на кінеuь року 

Керівник 

Головний бухгалтер

3390 

3395 

3400 

3405 

-, 

��-/2 �"P'Y't;,4,•;�:t 
mi , 

,, .. l""!Ja j 
. , . v�� () 

с '/f.;/i, і 
. ll <,, -�

�-

(!'' 
� �# 

--

попереднього року 

3 4 

- . 

2 071 10 

8 437 5 828 

. . 

. . 

. . 

- . 

. . 

-
. . 

(І 642) (3 809) 

. . 

- . 

. . 

. . 

8 866 2 029 

. . 

- -
. . 

- . 

-

. . 

- . 

. . 

. . 

- . 

- -

- -
. . 

. . 

(52 241) (23 83 І) 

72 628 95 758 

(317) 701 

20 070 72 628 

Канеко Така ШІ 

Дзюбенко Наталія Муртазі вна 

]0 



П ід11рисмство ТОВ "Субару Україна'' 
(11айме11ування) 

Стютя 

'.Jал11шок mt 1ю•1аток 1юicv 
Кор11гува111111: 
Змі11а облікової політнк11 
Вшюав11сння 1юм111юк 
І11ші змін11 
Ско1111гоо:11111іі зал11шок 11а 11очато�с року 
Ч11ст11іі щшбуток (збиток ) за звіт1111іі нсріод 

І1ш111іі сукушшіі дохід за звіпшіі 11сріод 

І'оз11оділ 11р11бутку: 
В1111латн в1�ас1111кам (д11віде1щ11} 
С11рямува�111я 11р11бутку до зарес�·трова�ю1·0 
капіталv 

Відрахува1111я до резерв11ого ка11італу 

811ссю1 учас1111ків: 
Внеск11 до капіталу 

І ІОІ·ашс1111я заборгова11ості з капітану 

B11JІ)'l.fC111111 капіталу: 
В11кун акціі1 _(часток) 

Пеое,юодаж внкупленнх акцій (часток) 
Анvлювання в11ку1111е1111х акціі1 (часток) 

В11луче1111я частю1 в капіталі 
Ішuі змі1111 в капіталі 
Разом змін у к:шіт:ші 
Затнuок на кінець року 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Код 
рпдюt 

2 
4000 

4005 
4010 
4090 
4095 
4100 

4110 

4200 

4205 

4210 

4240 

4245 

4260 

4265 
4270 
4275 
4290 
4295 
4300 

Зарсrстрова-
1111іі (11аііоп11іі ) 

ка11іт�tJ1 

3 
258 965 

258 965 

Звіт про влас1111іі капітал 

за 2019 рік 

Форма № 4 

І{а11італ у 
дооці11ках 

4 
(5) 

(52 

v 

Додатков11іі 
І\ЯПіТЯJ1 

5 

І'е1ер111111іі 
І\ШІЇТЯJІ 

6 

1/-.Ніт.і�і!,,'"'"Мr,,..,р.��,ц..,;.. 

Дата (рік. місяц1,. 'Іисло) 
за СДРПОУ 

КодзаДКУД 

ІІср01rюділе-
ІІІІіі ІІJШбу1·01, ІІсопла•1с1111іі 

І(нснокр11п1іі КЯІІЇТЯJІ 

збиток) 
8 

(109 116} -

- -
- -
- -

(109 116) -
9 235 -

- -
-

-
- -
- -

- -
-

І 
-

- -
-

І
-

-
-

- -
- -
- -
- -
- -

9 235 -
(99 881) -

коди 
2020 І 01 І 01 

34294671 

І 1801005 

ВІШ)''ІСІІІІіі 
І ка11італ Всього 

9 10 
- 149 844 

- -
- -
- -
- 149 844
- 9 235
- -

-
-
- -
- -

- -
-

-
- -
- -

-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 9 235 
- 159 079

Канеко Такаші 

Дзюбенко Наталія Муртазівна 
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Підприrмстно ТОВ "Субару Украї11а'' 

( 11айме11ува1111я) 

Статrя 
І(од 

І)ЯДІШ 

І 2 
ЗаJШІlІОК ІЩ ІІО't:пок РОКУ 4000 
l<opr1ryвar111я: 
Змі11а облікової гю11іт11к11 4005 
Вштавпе1111я 110м111юк 4010 
І11ші змі1111 4090 
Скщщговаюrіі зал111uок 1ш 11о•шток JJOKV 4095 
Ч11сп1іі rrprtбyтoк (зб1rток) за звіпшіІ 11сріод 4100 

І11ш11іі сукушшіі дохід J:\ звіпшіі 1rеріод 4110 

І'озtІОДЇJІ 1rр11бутку: 
В111111ат11 в1шсrшкам (д�rвіде1щ11) 4200 
Спрямува�шя прнбутку до зареєстрова,юго 4205 капіталv 

Відрахуваr11rя до резерв11ого каr1італу 4210 

811сск�1 у•1ас1111ків: 4240 В11ссюr до капіталу 

По1·аше1111я заборгова11ості з ка�1італу 4245 

811Jty•re111rя ка11іта.11у: 4260 В11ку11 акціrі (часток) 
Перс1тодаж внкvплс1111х акцііі (•rасток) 4265 
А11vлюва1111я в11кv11лс1111х акuііі (<tасток) 4270 
ВШІУ'ІСІІІІЯ '13СТКІІ В І(аtІіталі 4275 
І11ші зміни в капітш1і 4290 
Разом змі11 v капіталі 4295 
За.1111шок ш1 кі11сuь року 4300 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Звіт про влас1111й капітал 

за 2018 рік 

Фо1)ма№ 4 

'3а реєстрова-
1111іі (11аііов11іі) І<:шіта.11 у ДодатКОRІІЙ І'сзе1)81111іі 

ка11іт:1J1 
дооці11ках 

3 4 
258 965 (5) 

- -
- -
- -

258 965 (5) 
- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -=--
- / А' 

258 965_#,: ;оа\� Л�

�-· ;�� 
. 'ftf (' 

:,;- . - . . � 

� 
�� � и . �!. і/! . ')'> w 

� " - - ·� 
1 . ,11.а, •· . І!: 

�••!·) 
�� � ��_& !О.�- "� 

ка11іПІJІ ка11ітаJ1 

5 6 
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Дата (рік, місящ,. ч11сло) 

за ЄДРПОУ 

КодзаДКУД 

І Іероз11оділс-
1111іі 11р11буто1е ІІсо1щачс1111іі 
(11с11окр1п11іі ка11іта.11 

зб11ток) 
7 8 

(122 022) -

- -
- -
- -

(122 022) -
12 906 -

- -
-

-
- -
- -

- -
-

-
- -
- -
-

-
- -
- -
- -
- -
- -

12 906 -
(109 116) -

коди 
2019 І 01 І 01 

34294671 

1801005 

ІJІІJ!)"ІСІІІtіі 
ка11італ IJcьoro 

9 10 
- 136 938

- -
- -
- -
- 136 938
- 12 906 
- -

-
-
- -
- -

- -
-

-
- -
- -

-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 12 906 
- 149 844

Канеко Такаші 

Дзюбенко Наталія Муртазівна 
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Під11р11смство 

Тер11торія 

Товар11ство з обмсжс1юю від11овідаль11істю "Субару Украї11а" 

м. Кнї11 

Орга11ізаціі11ю-11ршюва форма господарюва1111я 

В1щ еко11оміч1юї діяrшюсті 

Тер1ггорія 

Од11111щя виміру: ПІС.ГрІІ. 

Товар11ство з обмсжс11ою від1ювідаль11істю 

Торгівля 3ВТОМО6іJІЯМІІ ТЗ JІСГКОВІІМІІ 
шпо1ра11с11орт1111м11 засобам11 

м. К11їв 

ІІІ'ІІМІТКІІ ДО РІЧНОЇ ФШАІІСОВОЇ ЗНІТІІОСТІ 
за 2019 рік 

І. 11 .. .............. , ...... � ... """'" "" .... "" 

1ал11111ок на по•нпок року Переоцінка (дооuі11ка t. уцінка-) В11було за рік 

Гру1111 11ематеріалh1111х апнвін 

І 
Прав..1 кор11стуоа1111я 11р11рош111м11 рссурсам11 

Прана кор11сrуиан11я �,аіі1юм 

Праs.1 на комерційні 110з11а•1с1111я 

Пр:"Іва Шt об'єктн 11ром11с110во1 nлас11ості 

Анторсм:-е прано та суміжні з 111ш прана 

111ші 11ематеріаль11і акт11011 

Разом 

Гудвіл 

1 рядJ.а 080 графа 14 

1 рядка 080 графа 5 

З р,дка 080 графа І 5 

Код 
рядка 

І Ісрвіс11а 
(11ерсоці11е11а) 
1,артість 

2 з 

010 

020 

030 

040 

050 24 

060 

070 2 772 

080 2 796 

090 

І Іадіііш1ю Первісна 
І-Іако1111'1С1�а за рік 

І Іероіс1ю1 
І Іако1111•1с1-ю1 (11cpcoui11c-

(11срсоці11е1ю1) 
аморт111;щія 

вартості 
аморт11За1.1і1 Іtа) 

оар·гість 

4 5 6 7 8 

7 11 

2 138 2 4 

2 145 13 4 

Вартість 11ематеріа11ь1111х ;1кт11вів, щодо як11х іс11ує обмеже1111я нрапа п11ас11ості 

вартість оформле1111х у заставу 11ематеріат,1111х аК111віо 

11артість створс1111х підпрнємством 11сматсріаль1111х акт11вів 

вартість 11ематсрі.:111ь101х акп1він. отр11ма1111х за рач•tюк uільов11х ас11п1ува11ь 

І Іакоп11•1еш1. 
а�юрт1ва11ія 

9 

4 

4 

11ако1111•1е11а аморт11заuія 11ематеріань1111х акт11!'Іів, 1.1юдо як11х іс11ус обмеже1111я 111>ава нлас1юсті( 

Форма N S 

В11траТІІ від 
І Ізрахона110 

ЗМСІІШСІІfІЯ 
а111орт1�з:1ці1 

кор11ст11ості 
за рік 

за pii,; 

10 11 

10 

185 

195 

ЗЛТВЕРДЖЕІ-ІО 
11аказом Мі11істсрства фі11ш1сів Україн11 
від 29 JІІІСТОІШда 2000 р. N 302 

(у редакції 11аказу Мі11істерства фі11ш1сів Украї1111 
від 28 жовтня 2003 р. N 602) 

Дата (рік, місяц1,, дс111,) 

за СДРПОУ 

за КОЛТУУ 

за СІ ЮДУ 

за КО! І<!JГ 

за КВЕД 

-,�---

2020 01 01 

34294671 

8038200000 

84664 

240 

45.11 

Кодза ДКУД 1801008 

Інші змі1111 за pii.: 

l Ісрвіс1ю1 
(персоці ІІСІІОІ) 
ш1ртості 

12 

І Іако111І'1с1ю1 
аморт1шщі1 

(081) 

(082) 

(083) 

(084) 

(085) 

13 

Заш1шок на кінсщ, року 

ГІер11іс,�а 
ІІако111Р1е11а 

(11ереоні11с11а) 
нарті ст,, 

aмoirr11:.ia11iя 

14 15 

35 17 

2 770 2 319 

2 805 2 336 

ІЗ 



lал11шок 11а 1ІО'Іаток 
DOK\f 

11epnic11a 
Гру1111 ОСІІОВІІІІХЗасобів Коа (псрсоці-

рядка 11е11а) 
вартість 

І 2 J 

ЗсмелhІ1і д1ля11к11 100 

І11нест11цііі11J 11�рухомість 105 

Ка11італь111 в11трат11 щз 
110 noлintJJCIIIIЯ ЗCMCJ\h 

Буд1111к11. с11оруд11 т,1 
120 

ПСІJСдав.1ль11і IIDIICTDOI 

Маш,11111 та облад11з1111я 130 І ООО 

Тра11сrюрп11 з.1соб11 140 5 653 

Іt1СТр)МСІІТІІ, ІlІ)ІІJІадІІ. 
150 

232 
і1шснта" 'мсб11і\ 
Тпар111111 160 

Багатор1•111і 11асадже1111я 170 

lttШI ОСІІОВІІІ засоб,1 
180 

724 

Біб111оте•111і фо11д11 190 

МаJ1оці1111і необоротні 200 
314 

------=--- .. : -------··· 
Тш.1•1.1сові (нст11туль111) 210 

Пр11р0д11і ресурс11 220 

І11ое11тар11а тара 230 

ГІрецмет11 ІІрОК3Т)' 240 

І11ш1 11еоборо1111 м.1тер1аль11і 
250 

18 
3�111811 
Разом 2fi0 7 941 

З 1>ядt.а 260 графа 14 

1 рядка 260 ,·рафа 8 

1 рядка 260 графа 5 

В:�ртість ос11ов1111х засобів, що nзяті н (}11ер,:щііі11у оренду 

J рядка 260 графа 15 

1 ряш:а І OS rрафа І 4 

ЗІІОС 

4 

744 

І 074 

158 

279 

314 

12 

2 581 

І І. Ос11uв11і засоб11 

Персоці11ка (дооці11ка +. В11було за рік І11ші змі1111 за рік 
vui11кa -) 

І-Іара-.;ова Втрат11 від 11ерніс1101 
11срвіс1ю1 псрвіс11а ,ю ЗМСІІШСІІІІЯ (nсрсоці-

1 -Іалійшло (nсрсоці- з11осу (11ерсоці- ЗІЮС снюртюа кор11с1юс,·і ІІСІІО1) 
за рік ІІСІІОІ) 11е11а) ці1 за рік партос,і 

nартості 1н1ртість 

5 6 7 8 9 10 11 12 

647 71 71 143 

820 І 917 647 921 

98 38 

31 31 80 

29 5 5 29 

І 

І 594 2 024 754 І 212 

1шртість ОСІІО8ІІІІХ З:Jсобів. ЩОДО ЯКІІХ іс11ують nсрсдб,1•1сні '11\ІІІІІІМ зако11од.tRСТВОМ обмежс1111я nрава RЩ\СІІОСТі 

ІJ.tртість оформле1111ху заставу ос1юв1111х засоб10 

зал11ш1<ов3 в.�ртість ос1юв1111х зnсобіо. щ.о т111\11�асово не в11кор11стовуються (консерш:щія, реконструкція тощо) 

11срвіс�1а (11срсоці11с11.1) в:1ртіст1, 1ю1.111істю аморт11:юваr111х ос11ов1111х засоб10 

ос11ош1і засоб11 оре1щовш111х uіліс1111х r.1аіі1ю1н1х комплексів 

вартість ОСІІОВІІІІХ засобів, прІІЗІІ.t'ІСІІІІХ Ш1Я продажу 

за1111шкова вартість oc11ou1111x з.tсобіо, утр,1•1е1111х у1н,с111док 11адзв11•1.1іі1111х 11од1іі 

в.�ртість oc,ion1111x з,1собіn. 11р11дба1111х за раху110к цільового фі11а11суsшmя 

ЗНОС ОСНОАІІІІХ засобів, щодо ЯКІІХ ЇСІІ) tOTh обмеже1111я праоа fНШСІІОСТі 

варт1сть і11вест11ціїі1101 11срухомості. 011і11с1101 за с11ра11едл11вою мртістю 

зносу 

ІJ 

]:ш11шок ІНІ. кінець 

І)QKV 

первіс1ш 
(11ереоці- знос 

11е11а) 
вартість 

14 15 

І 576 816 

4 556 І 348 

330 196 

693 328 

338 338 

18 13 

7 511 J 039 

у тоr.1у ч11слі 

одсржа11і за 
І 1і11а11совою ООСІІдОЮ 

11epnic11a 
(11ерео11і-

11е11а) 
в:штість 

16 

(261) 

(262) 

(263) 

(264) 

(2641) 

(265) 

(2651) 

(266) 

(267) 

(268) 

(269) 

ЗІІОС 

17 

перед:ші в 
011еnат11в11v ощ.•нду 

11еrніс11а 
(11срсоці-

11с11а) JIIOC 

в�нпість 

18 19 

І 049 

26 336 

14 



ІІІ Капітальні інвест1шії 

НаЇІ,\1енуваt1ня пока1н11ка Код рядка 

І 2 

Кап1тальне буд1вн11uтво 280 

Пр11дб;�ння (в11готовлення) основн11х 33соб1в 290 

Пр11дба.ння (в11готовлення) 1нш11.х необоротн11х матер1альн11х аt,..;11в1в 300 

Пр11дба�шя (створеиня) 11ематер1аn:ьн11х а11."Т11в1в 

Пр11дбання (в11рощування) довгостроковнх б1олопчн11х акr11в1в 

Інш, 

Разом 

З ря.L1ка 340 графа 3 

1'З.ПІтальн1 1нвест11u11 в 1нвеспщ11їну нсрухом1сть (341) 

фша11сов1 в1�трап1. включен �до 1'ап1тальш1х 1нвест1щ1іі (342) 

Н::аї1І\Іе11уu::а1111я nоказ:1111..:а 

І 

310 

320 

330 

340 

IV Фінансові інвестиції 

Код З:�. рік 
рядк-а 

2 з 

А. Фінансові інвест1шії за методом участі в ..:апіталі в: 350 

асоційовані підприємства 

дочірні лідлрисмства 

спільну діяльність 

Б. Інші фінансові інвестнuії в: 

частки 1 паї у СТ31)'Тному капіталі інших підпрнємсrв 

акціі 

облігаuії 

шші 

Разом (розд. А • розд. Б) 

З ря!Іка І 035 графа 4 Бал;�нс) (Звіту про ф1нансов11іі стан) 

З ря.1ка 1160 графа 4 Балансу (Зв111 про фн1ансов11й 
СТЗІІ 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

Інш1 довгостроков1 ф111а11сов1 1нвест11uі1 в1rюбражен1 

за собі вартістю 

за справешшвою вартістю 

за аморт11зовз.ною соб1в.:�рпст10 

Поточю фінансов1 1нвест1щ11 в1дображен1 

за собі вартістю 

за справе11л11вою вартістю 

за амортюованою вартістю 

За рік На кі11еuь рое..1· 

3 4 

І 637 73 

З І 2 

11 

І 679 75 

П:�. J.:інеuь рое..·у 

цовrост1}0кові 

4 

(421) 

(422) 

(423) 

(424) 

(425) 

(426) 

11оточ11і 

5 

15 



V. Доход11 і в1пnап1 

Найме11�·ва1111я nока11111ка Код 

1 z 

А. І11ші оnер:tційні доходи і витрати 

Операu�йна оренда а1,,.їив1в 440 
Олер:щійна t,,;урсова різнищ 450 

Реалізаuія інших оборотних З"-ЇИвів 460 

Штрафи. пені. неустойки 470 

Утримаtтя об'о-."ТІв жmлово-комунальноrо і соwальнО-t-..")'ЛЬ1)'J)НОГО призначення 480 

Інші олсраuійш ДОХОДИ і ВІПl)ЗТИ 490 

у тому •шелі: 

вщрахування до резерnу сумншних боргів 491 
нелродуt..їИвні витраnt і втра111 492 

Б. Доходи і втраnt від участі в �апіталі 1а і11веспшіям11 в: 

асоційовані п1дпр11смсТІ�а 500 
дочірш підприє�1ства 510 

спільну діяльюсть 520 

В. інші фі11а11сооі 11oxon11 і в11трзт11 

Дивіденд1t 530 
Проuентн 540 

Ф1нансова оренда актив1в 550 

Інші фінансові доходи і в1tтрати 560 

г. Інші ДОХО!Ш і ВІJТрат11 

Реашзаuія фінrшсових інв.естиuій 570 
Доходи від об'єднання підприємств 580 

Результат оuінки корисності 590 

Неопераuійна курсова різниuя 600 

Безоплатно о;�ержані аJ...-тивн 610 

Списання необороrnих аJ...-rивів 620 

Інші доходи і витрати 630 

Товарообмінн1 (бартерttі) оnерацн з продукц1єю (товарамн, роботю,111. лослугами) (631) 

Частка доходу вtд рсал�зац11 nродукц11 (товарів, роб1т, послуг) за товарооб1111ш111м11 
(бартер,шми) контра�..-та;,.111 з повязан11м11 сторонами 

З рядк,в 540. 560 графа 4 

Ф1ш111сові внтрап1, вклю•1ені до 
собіварТОСТ1 проду1щі1 ОСНОВНОІ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

(632) 

(633) 

VI. Гnошові КОШТІ( 

Н�ііменува1-111я nока11шt.а hод рЯ!Іка 

І 2 

Гот1вt-а 640 
Поточ1111і1 оахунок у бан�,.-у 650 
Інш1 рахунки в бан1-..·у (акред11т11в11. чеков1 кш1жк11) 660 
Грошов, КОШТІ! В .!100031 670 
Екв1ваnе11т11 гРОШОВІІХ КОШТІВ 680 
Разом 690 

Дохо1ш 
3 

6 847 

І 673 

174 

І 310 

х 

х 

х 

8 267 

-

х 

!9 203 

На �і,1ець pot.y 

3 

І 971 
33 

18 066 
20 070 

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про 
фінансовніі стан) Грошові кошт11, в11кор11ста11ня я,шх обмежено 

В11трат11 

4 

5 875 

1 270 

5 

6 954 

1 086 

х 

х 

51 053 

(691) 

16 



УІІ З б а езпечення I оезсови 

36,льшення за ЗВІТНІІЇІ РІК 
Зал11шо�,; 

Код на В11.:щ забезпечень 1 резервів 
початок додаткові рядка нарз..ховано 
РОК) (створено) в1драхуванн,1 

І 2 3 4 5 
Забезпечення на внплаrу 734 1 157 

710 в1дnусто1,; праu1в1111ка.,1 
Забезпечення НЗСТ)'ПНІJХ 

в11трат на до;�аткове 720 
пенс1ііне забезпече11ня 

Забезпечен11я 11ас:тупн11х 

внтрат на вш::онання 730 
rарантііін11х зобов'язань 

Забезпечення наступ ню; 
в11трат на рсструкrурюаuію 740 

Забезпечення НаС'Т)'ПНІІХ 

в11трат на в11конанн.я 

зобов'язань шодо 750 

обтяжл11в11х КОН11)аt-.їІВ 

760 

770 

Резерв сумн1вн11х борг1в 775 

Разом 780 734 1 157 

УІІІ Запаси 

Наііменування nо�.:азннка 

1 

Сировина і матеріали 

КуnівельШ напіифабрикап1 та комnлеА-тую•1і вироби 

Паливо 

Тара і тарні матер1али 

Будівсль11j матеріали 

Запасні часnши 

Матеріали сільськогосподарського призначення 

Поточні біологічні активи 

Малоuінні та швидкозношувані предмети 

Незавершене виробниuтво 

Готова продукu1я 

Товари 

Разом 

З ря.'lка 920 графа 3 Балансова варт1сть запас1в 

в1дображе1шх за чистою ьарт1стю реаліззц11 

nереда,шх у переробку 

оформлених в заставу 

передан11х на ком1с1ю 

Акт11в11 на відпов�дальному збер1га11111 (nозабJ.Лансов11іі рахуноt.: 02) 

З ря;�к,1 1200 графа 4 Балансу (Зв1ту про ф1нансов1111 стан) запас11, 
nр11Значен1 дл'1 про.:�.�'}' 

• внзначасться 3.t п 28 Положення (ст;;�ндарту) бухrалrсрського обліt..1· 9 ''Запас11". 

8111'ор11стано 
зв1тному рош 

6 
1 048 

1 048 

Код 
рядка 

2 

800 

810 

820 

830 

840 

850 

860 

870 

880 

890 

900 

910 

920 

Сторновано 

у нев11�.:ор1н;тану 
суму у ЗВІТНО�ІУ 

роUІ 

7 

Балансова вартість 
ІІЗ кі,нщь pOt.)' 

3 

564 

5 

85 

3 

154 020 

154 677 

Сума оч1куваного 
в1дш ко;� у ван ня 
в11трат ІНШОЮ Зат1шок 
сторо11ою. ЩО на кінеuь 
врахована np11 року 
ОUІНЦІ 

забезпечення 

8 9 

843 

843 

Персоuінка з.� рік 

Зб1льшення 
ч11сто� вартості 

реа.л1з�щі1• 

4 

-

(921) 

(922) 

(923) 

(924) 

(925) 

(926) 

ушнка 

5 

-

808 

808 

17 



ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показн11ка Код Всього н.� 
рядка к1неuь року 

І 2 3 

Дебіторська заборгованість за товар11, робот11. noc.rrvr11 940 І 361 

Інша поточна дебітоDсь�,::а забоогован1сть 950 І 018 

Спнсано у звітному pou1 безна;J.1ііно1 ;�ебпорськоі заборrованост1 

Із рядюв 940 1 950 графа 3 заборгова111сть з пов'язан11м11 сторонам11 

хн сстач1 1 втоап1 вщ псvван11я ц11111остей 

НаПменуванн.11 ПОКЗЗНІІКЗ 

І 

Виявлено (списано) за р1к нестач і втрат 

Визна,ю заборгован1сnо в1ш1шх осіб у звітному році 

Сумз нестач і втрат. остаточне рішеНЮІ щодо винуваru.ів зз якими на 

Ісінеuь DOt-'\' не ПDШ"інято (позабалансовий D3X\'H0K 072) 

ХІ Б уд1велью контра1пи 
Наі'іме11уван11я показ1111ка 

І 
Дох1д 33 буд1вельнш,111 ковтрз.ктам11 3а зв1тн11іі р1к 

Заборгованість на к�нець знатного року 

валова 33МОВНІ1КІВ 

валова замоонн.._а .. , 

3 аванс1в отр11ма1шх 

Сума затр11ман11х "-ОШТІВ на к�нсць року 

Варт1сть ВІІ"-онан11х субn1.::1рязн11кам11 ро61т за нсзавершенщ,111 бу.nівельнш.111 контракrа"111 

ХІІ. Податок 11а пр11буток 

НаІ1менуванн11 показн11ка 

І 

Поточний податок на поибуток 

Відстрочені податкові а,-rиви: 

на початок звітного рокv 

на кінець звітного рок,, 

Відстрочені податкові зобов'язання: 

на початок звітного ооку 

на кінець звітного оок,1 

Включено до Звіту ппо Фінансові рез,,льтати • ,,сього 

у тому числі: 

поточний податок на прибvток 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових апивів 

зб1льшення (зменшення) відстоочених податкових зобов'язань 

Відобоажено у складі власного капіталу • усього 

у тому числі: 

поточний податок на поибvток 

зменшення (збільшення) вщстрочених податкових а,-rивів 

збільшення (зменшення) відстоочен11х податкових зобов'язань 

ХІІІ В 11кор11ста1111я аморп1зац1111111х вщрахvва11ь 

НаІ1менування показн11ка 

І 

Наоаховано за зв1тнніі оік 

811коо11стано за 01"' - усього 

в тому ЧІІСЛІ на 

бvд1вн11uтво об'єпів 
пр11дбання (виготовлення:) та пол�пшення основн11х засоб1в 

з н�1х мз.ш111ш та обла;:щз.1111и 

пр1�дба11ня (створення) нематер1альн11х З"--ТІІВІВ 

погашення отр11ман11х на кап1тальн1 1нвест1щ11 позик 

ут ч за строкам11 неnоrашенн.я 

!10 І:! МІСЯЦІВ 

4 
І 361 

І 018 

від І2до 18 

МІСЯЦІВ 

5 

(951) 

(952) 

Ko;:i рядка 

2 
960 

970 

980 

Коп рядка 

2 

І І 10 

І 120 

І 130 

1140 

І 150 

І 160 

Код рядка 

2 

1210 

1220 

1225 

1230 

1235 

1240 

1241 

1242 

1243 

1250 

1251 

1252 

1253 

Код ря.nка 

2 

1300 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

ІЗ І 5 

1316 

1317 

під 18 до 
36 МІСЯЦІВ 

6 

Сума 

3 
278 

Сума 

J 

. 

Сума 

3 
2 036 

38 

45 

2 029 

2 036 

(7) 

. 

. 

Сума 

з 

І 407 

І 407 

І 394 

646 

13 

18 



Гру1111 біолсні•11111х актнвів 

Довгосч)окооі біоJ101·і•111і 
llKTIIBII - УСІ)ОІ"О 

В тому •111слі 

робо•1а худоба 

r1родукт11n11а худоба 

б.11·аторі•111і ІІ,ІС;'ІЛЖСІІІІЯ 

і11111і до111-остроко11і біолоrі•111і 

.tКlltl!lt 

І Іnточ11і 6іоло1·і•111і nктшш -
усьn1·0 

J3 ТОМУ 'ІІІСJІі 

TRilpІtllll ІЩ 8ІІІ)ОЩУR<НІІІі та 
sідгоді,н�і 

біолоrі•111і акт11R11 R стані 
біо1101і•11111х 11еµетворе11ь (крім 
твар1111 11а вирощувсшні та 
кідгодівлі) 

і 11111і nото•111і біологі'І11і акт,ни� 

Разом 

·1 рядк:"І 14.'\О r·p:iфa 5 і графа 14 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 

З рядка 1430 графа І І і графа 17 

Код 
рядка 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

1430 

З.1т1шок 1щ по•1аток 
року 

Первіс11а І-І�н<01111•1с11а 
ва ість амо ТІІЗац ія 

х 

х 

х 

х 

х 

ХІ\1. Біолоrі•111і ЗКТІІВІІ 

І-Іа11ііІ111ло 
за рік 

Обпіков) ються з.� 11ервіс1юю вартістю 

В11було за рік І--Іарахона,10 Втрат11 Аід 

І Ісрnіс11а І-Іако1111•1с11а 
аморт11заці1 ЗМСІІШСІІІІЯ 

ва тість ;шо п1з:щія 
зарік кор11с11ості 

9 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

вартістt, бюпогі'ІІІІІХ акт1шів. 11р11дба1111х за рахунок u1льового фіщтсува1111я 

В11год11 ош 
від11овле1111я 
кор11с11ості 

10 

1зл11шок 11а кінець року 

Псрвісtt:1 
оіJртість 

11 

ІІако1111•1сщ1 
амортюація 

12 

х 

х 

х 

х 

х 

1а;шшок 11а 
110•1аток року 

13 

зал11шкова оартісн дов1·ост1юков11х бі01югіч1111х акт,шів. 11срвіс11а вартість 1юто•11111х біо1югі•11111х акт11вів і с11равсш111ва в;�ртість біолоrі•11111х 
акптвів, утра•1е1111х у11ас11ідок 11адз011ч:�ї11111х подіІІ 

батшсова вартість біологі•11111х акп1оів. щодо як11х іс11ують 11срсдба•1с11і з;�ко11одаАством обмеже1111я 11раАа в1шс1юсті 

Обліков) ються за с11раоед.т111вою n.1рт1стю 

Н:щііі-
шло за 

рік 

14 

(143 І) 

(1432) 

( 1433) 

1мі1111 

І Внб�ло 
вартості 

за рік за р1к 

IS І 16 

'Jал11шок 11а 
кі11сцt, року 

17 

19 
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Код Вартість 11ервіс1ю1-о В1r1·р:п11, пооя'за11і з Резул�,тат віл nсрміс1юго 1щз11.11111я В11ру•1ка віж.д С'обіщ:�ртість 
Фі11а11совніі результат(r1р11буток 1 ,зб11ток-) від 

НаіІмен) ва111-1я показ1111ка рядка 811)11:tІІІВІ біолоr-іч1111м11 11еретворе1111ям11 Уці11ка реалізаці1 рсалізаці1 дохід в11трат11 рсалізаці1 ГІервіс,юrо вю11.ш11я рсаліза1,�і1 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продрщія тя ло,,.аткові 6іологі•111і 
аt..їІІОІІ І)ОСJІІІІІІІІІЦТОЯ - усьо1·0 

1500 

у ТОМУ 'ІІІСJІЇ 

Зернові та зер,юбобооі 1510 -

11111х 151 І 

Пшс1111ня 

Со, 1512 

С'о11я1111111к 1513 - -

Ріпак 1514 - -

Цукроні буряк11(фабр11•111і) 1515 -

Картоrшя 1516 -

Плод11(1ср1іЯТКОВі . .:ісТО'ІКОВЇ) 1517 - - -

І1щ1а 11ролукнія 1юст11111111.rrва І 5 І 8 

Додаткоеі біолоrічні акт11е11 1519 росл1111111щтм 

ІІрод)'Кція та дотпкові біологі•111і 
At.."111811 ТОЯJНІІІІІІІЦТОІ\ - )'СЬОГО 

1520 

у тому •111слі 

Пр11ріст ЖІІfІОІ МЗСІІ - усього 1530 -

3 Вt.ОГО 1531 ВСЛІІКОІ роrато'1 х:удо611 

Св1111еіі 1532 

Молоко 1533 

ВОВІЩ 1534 -

Яііuя І 535 

І11шз 11родукція твар1111111щтва 1536 

Додаткові біолоrіч11і акт11в11 
Т8Зр111ІІІІІUТ8а 

1537 

ГІродук1.1ія р116111щт11а І 138 -

1539 А#'/ ':fІ\,\НИиL --...._-... 

Сі.'1ьськоrосnоцарсь.:я 11рОд)'К1�іn та 1540 - fi'�� 
11од;пкоsі біологі•ші nкпtRІІ - ра1ом /j - о.,. _

Керівник 
!/ ."'fJ� �. \� Канеко Такаші 

Головний бухгалтер 

�/;' щ.:� 
Дзюбенко Наталія Муртазівна 

/ �;Jfrit�J � 
�f/_f;<;14 Ііі� 
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11ід11р11ємслю 

Тср11торія 

Товар11ство з обмеженою від11овідаль11істю «Субару Украї11а» 

м. К11їв 

Орга11ізаціі1110-11ршюва форма r-осподарюва1111я 

В11д еко11оміч1юї діяльності 

Тер11торія 

Од1111нця в11міру: 111с.11111. 

Товар11стио з обмеженою від11оиідаль11істю 

Торгівля автомобілямн та легков11м11 
авто1ра11спорт1111м11 засобам11 

м. К11їв 

ІІІ>ІІІ\ІПКІІ ДО РІ'ІІІОЇ ФІІІАІІСОІЮЇ ЗНІТІІОСТІ 
1И 2018 рік 

І. 11 
1ал�1шок ІНІ по•1аток року 1 lcpeouim:a (доо11і11ка +. уці�н;а -) В11Gуло за рік 

Гру1111 11ематеріа111,1111х акт11"ів 

І 
Права кор1,ступа1111я пр11род1111м11 ресурсам11 

Прзва корнстуБіlІІІІЯ щ1іі110�1 

І Ірам 11а комерuіііні 110з11а•1е1111я 

І Ірава 1щ об'єкт11 щюм11с1юво1 влаеtюсті 

двторсм.:с 11ра1ю та суміжні з 111ш прана 

І11111і 11с�1атсріа,1ь11і акт11н11 

Разом 

ГуJІвіл 

1 рядка 080 графа 14 

1 рядка 080 �·рафа S 

1 рмдка 080 графа 15 

Код 
рядка 

Псрвісн.1 
( 11ерео11і 11е11а) 
вартість 

2 3 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 3 989 

080 3 989 

090 

НадіЇШІJІО І Ісроіс11а 
І Іако1111•1еш1. за рік 

Псрвіс1юі 
І-Іако1111•1е1101 ( r1ереоці 11е-

амортнзщія 
(11срсоці11е1ю1) 

аморт11зації 11а) 
вартості ваотість 

4 5 6 7 к 

24 

3 429 403 І 620 

3 429 427 І 620 

Вартість нсматсріа;1ь1111х а,ст1н�ів, щодо як11х існує обмеження пр;нJа БJІасності 

вартість оформлсннх у заставу 11сматсріаль1111х акт11вів 

вартість спюрс1111х 11ід11р11с,,,1ством 11ематеріащ,1111х акт11nіе 

вартість 11сматсріал�,1111х акт1шів, отр1ша1111х за раху11ок цim,0tJ11X ас11111ува11ь 

Нако1111•1с11а 
амортІІЗація 

9 

І 580 

І 580 

1шко1111•1е11а rн,юрт11зацім 11сматсріаль1111,с: 1:н,ї11нін, щодо як�1х існує обмсжс1111я 11раиа власності( 

Форми N 5 

В11трат11 uід 
І-Іарахонано 

з�1е11ше1111я 
аморт11заці1 кор11сп1ості 
Зіt рік 

за рік 

10 11 

7 

289 

296 

ЗАТВ ЕР ДЖЕІ ІО 
11аказом Мі11істерства фі11ш1сів Украї1111 
від 29 JІІІСТОПада 2000 р. N 302 

(у редакції 11аказу Міністерства фі11ш1сів Украї1111 
від 28 ЖОПТІІЯ 2003 р. N 602) 

Дата (рік, місяць, дс111,) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

. -�--.

2018 12 31 

34294671 

8038200000 

84664 

240 

45.11 

Код за ДКУД 1801008 

Іtнпі з�1і1111 за рік 

ГІер1JЇСІЮІ 
(r1ерсоні11с1ю1) 
п11ртості 

12 

І-Іако1111•1с1юІ 
аморт1на1Jі1 

(081) 

(082) 

(083) 

(084) 

(085) 

13 

1а1111шок 111\ кi11e1th року 

Псрвіс11а 
І Іако111111с11а (11cpco1Ji1,c1,a) 
аморт1ш1нія еар·rісп, 

14 15 

24 7 

2 772 2 138 

2 796 2 145 
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·1ат1шок 11а по'Іаток 
nQK\' 

11ерніс11а 
ГруІІІІ ОСІІ08ІІІІХ3:tСо6ін Код (переоці-

рядка 11е11а) 
мртість 

І 2 3 
Земелм1і д1ля11к11 100 

І11вест11uііі11а 11ерухо!'.11с,·ь 105 

Каппмьні в1прат11 11а 
110 11011іnше111нt ЗСМСJІЬ 

Буд111н::11. с110руд11 та 
120 

11сnсдаваль11і ІШІІСТООІ 

М�нш11111 та облад11а1111я 130 905 

Тр.:шс110рт11і засоб11 140 2 578 

Ін стр) мен, 11, 11р1111а.1111. 
150 

201 
і1ше1пt1n 'меблі' 
Твар111111 160 

Бзrаторі•111і 11асадже1111я 170 

І11ш1 ОС�ЮВІІі засоб11 
180 

724 

Бібліотеч11і фо11д11 190 

Ма1юuі11н1 11собоJют111 
200 

379 

Тш,1•1асові (11еnпуль11і) 
210 

Пр11род11і рссурс11 220 

І11ве111·::�р11а тара 230 

Предмет11 Щ)ОК3Т)' 240 

Інші 11ео6ор<)1111 матеріал1,11і 
1}),,111811 

250 
18 

Разом 260 4 805 

З рядка 260 1·рt"Іфа 14 

З рядка 260 графа 8 

З рядка 260 rрафа 5 

Вартість осноD1111х засобів, що взяті в опсраuіііну орснnу 

З р,дка 260 гроф, І 5 

1 рядка 105 графа 14 

ЗІІОС 

4 

700 

3!4 

143 

269 

379 

10 

І 855 

11. Основні засоб11

Переоціш:а (дооuі11ка +, В11було зз рік І11ші змі1111 за рік 
vuінка -) 

1 lapaxona Втрат11 nід 11сроіс1ю1 
первіс1101 11ервіс1ш 110 31',ІеІІШСІІІІЯ (псрсоці-

ІІадіПшло (11среоці- ЗІІОСУ (11cpco1Ji- ЗІІОС аморт11за кор11с11ос1 і 11е1ю1) 
за рік ІІСІЮІ) ІІСШІ) ці1 за рік nартості 

11зртості еартість 

5 6 7 8 9 10 11 12 

-

172 77 77 121 

3 075 720 

35 4 4 19 

-

- -

- 10 

30 95 95 30 

-

-

2 

3 312 176 176 902 

оартіс-rь ос11ов1111х засобів. щодо як11х існують псредба11с11і •111111111м зако1ющ\оством обмеже1111" 11pt1na 1ш::�с11ості 

о::�ртісп, оформлс1111ху з;,ставу oc11on1111x засобів 

за.�11111.1ко1щ мртістh oc11on1111x ·3асобіn, що т11м•1асоно не внкорнстовуютhся (ко11ссрнаuія, реко11струкція тощо) 

11epnic1ia (11ереоці11е1�а) щ.1ртіст1. 11ош1істю аморт113ов::�1111х ос11ов1111х 3асобів 

ос1юш1і засоб11 оре11дооа1111х uіліс1111х маіі1юn11х 1юм11лсксіо 

взртість ОСІІОВІІІІХ засобш. 11р11ЗІІ.З'ІСІІІІХ ДЛЯ 11родажу 

Зa.ltllWKOІJa взртістt, ОСІІОВІІІІХ засобів. утра'ІСІІІІХ у11аслідок 113!1ЗІНІ'І3ІЇІІІІХ ІІОдіІі 

вартість ос1юв1111х засобів. 11р1щба1111х за ра:,,.)'1юк ніньово,·о ф111а11сува1111я 

311ос ос11ов1111х 3;1собів, щодо як11х іс11у1оть 0Gмеже1111я щюоа вл:1с11ос,і 

оар·rість і11всст1щііі1101 нерухомості. оці11с1101 за с11равсд1111Rою яарт1стю 

з,юсу 

13 

1зтшюк ,ш кінець 
l)OKV 

ПCJ)RЇCtta 

(11срсоці- 3ІІОС 
НСІНІ) 

оартісп, 

14 15 

І ООО 744 

5 653 І 074 

232 158 

724 279 

314 314 

18 12 

7 941 2 581 

у тому •111слі 

одерж.щі за 
1hі11а11совою Оt>СІІДОІО 

первісна 
(11epeoi1i-

11с11а) 
ваотість 

16 

(261) 

(262) 

(263) 

(264) 

(2641) 

(26!) 

(2651) 

(266) 

(267) 

(268) 

(269) 

ЗІІОС 

17 

11среда11і n 
011еnат11в11 011с11ду 

r1ервісш1 
(11ереоні-

11с11а) ЗІІОС 

оа1пість 

18 19 

443 

І 092 

26 336 
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ІІІ Капітальні і11вест11ції 

Наіtмснування показника Код рядка 

І 2 
Кап1тальнс буд1вн1щтво 280 
ПрндбаннJІ (ВІІГОТОВЛСННЯ) ОСНОВНІІХ засоб1в 290 
Пр11дбання (в11готомення) ІНІШ[Х необоротн11х матер1альн11х а....ї1ш1в 300 
Пр11дбаннJІ (створення) нематер1альн11х аt..ї11вів 

Пр11дбання (в11роwування) довгостроков11х бюлопчн11х ш.ї11в1в 

І11ш1 

Разом 

З рядка 340 графа З 

..:апітальн1 1нвест11u11 rs 111вест11u1іін> нерухом1сть (341) 

фшансов1 в11трат11. в�.::лючені до �.::ап1та..11ь1тх 1нвестнuііі {342) 

Наї1мсн�•вання показн11ка 
І\'. Фінансові інвест11ції 

Код 
рЯ!ІКа 

310 

320 

330 

340 

За рік 

А. Фінансові інвест11ції за метопом участі в t.:аліталі в: 350 

асоційовані підприємства 

до•tірні nі.Jпрнємства 

спільну діяльність 
Б. Інші фіна11сові інвеспщії в: 

часпаt 1 паї у ста�•тному каruталі ІНШJLХ nщпрнємсn 

акuї1 

облігації 

інші 

Разом (розд. А• розд. Б) 

З рядка 1035 графа 4 Баланс) (Зв1ту про ф1на11сов11і'1 стан) 

З р ялка 1160 графа 4 Балансу (Зв1ту про ф11щ11сов11іt 
стан 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

Інш1 довrостроков1 ф11іансов1 1нвест1щі1 в1дображен1 

за собівартістю 

за сnраведл11вою варnстю 

за амортизованою собіварт1стю 

Поточні ф1нансов1 1нвест1щ11 в1дображен1 

за собіварnстю 

за справсдш1вою варnстю 

за амортюованою вартістю 

За рік На кінеuь pot.."")' 

3 4 

3 295 

22 

405 2 

3 722 2 

Нз кі11еuь pot..."Y 

lІОВГОСтрокові 

(421) 

(422) 

(423) 

(424) 

(425) 

(426) 

r1оточні 
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V. ДОХОДІІ і в11трап1 
Наііме11ува1111я 11о�а11111..:а Код 

І 2 

А. Інші операuіїші ДОХОД11 і DIITJ)ЗTII 

Опсраuій11а оренда а1,.ї1-1вів 440 

Onepauiй1ia J...-урсова різниuя 450 

Реашзація шш ІfХ оборопшх аJ...-гивів 460 

Штрафи. пені. неустойки 470 

Утримання об'н,.ї1в житлово•комунальноrо I соІ..Uально•J..)'ЛЬтурного nрюнаt1ення 480 

Інш1 операu1йн1 доходи I витрати 490 

у ТОМ)' ЧІ1СЛІ: 

вщрахування до резерву сумн1вннх борrів 491 

непроду11.-тивн1 втрати і втраn-t 492 

Б. Дохоп11 і втрат11 від участі в ...-:зпіталі за і11вест11uіяІ\111 в: 

асоційовані пі.;юр1-1смства 500 

доt1ірні підпр11ємства 510 

спільну д1яльність 520 

В. Інші фінансові цоход11 і в11трат11 

Дивіде11ш1 530 

Проuенти 540 

Фінансова оренда аt..-гивів 550 

Інші фінансові дохо;:ш і вwrparn 560 

Г. Інші доход11 і в11трат1t 

Реашзаuія фінансових інвестнuій 570 

Доход11 від об'сднаюtя підприємств 580 

Результат оuш..-:и корисності 590 

Неопсраційна курсова різниuя 600 

Безоплатно одержаю аJ...їнви 610 

Списання необоротних а1s.,�1вів 620 

Інші доходи I витрати 630 

Товарообм1ню (бартерна) операц11 з продукшєю (товарам 11. роботам 11. послуrам11) (631) 

Частка .::�оходу вщ реатзац11 продукці1 (товарш. роб1т. послуг) за товарооб�111ш11м11 
(бартерн111щ1) контра�...-та,.щ з повязан1111111 сторонам11 (632) 

Фінансові в1п-рат11, включен� до 
сООівартосТ1 продукuі1 основно� 

З рядків 540- 560 графа 4 діяльност1 (633) 

УІ. Грошові КОШТІ! 

Наііменув:ш11я пок:11•11111:::1 Код ря!ІІ-.:1 

І 2 
Гот1вка 640 

Пото11н11й рзхунок у банt..)' 650 

ІНШІ рахункІІ 8 б:шку (акредІІТІІВІІ. чеков1 КНІІЖКІІ) 660 

Грошов1 коштн в дороз1 

Еквіваленти грошов11х коштів 

Разом 

З ряпка І 090 графа 4 Балансу (Зв1,у про 
фінансов11іі стан) 

670 

680 

690 

Грошові коштн, в11кор11ста11ня яt.:нх обмежено 

дохоа11 В11трат11 

3 4 

4 414 3 707 

8 

І 551 7 149 

х 

х 745 

х 

5 896 

х 

х 

13 438 

На кі11еuь ро..-у 

3 

434 

50 

72 144 

72 628 

(691) 
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VII. Забезпечен11я і резерви 

Зб�льшення за зв1тн11й р1к 
Зал11шок 

Ko.:J 811.;111 забезпечень і резервів 
на 

рядка nочатоt. нара.ховано додаткові 
року (створено) ВІд.рЗХ)'ВЗННЯ 

І 2 3 4 5 

Забезпечення на в11плату ;4g І 061 
710 в1дпусток nрашвн11кам 

Забезпечення наС1)'ПНІІХ 

в11трат на ;юдап:ове 720 
пе11с1йне забезпечення 

Забезпечення наступн11х 

в11трат на в11конання 730 
гарантійн11х зобов'язань 

Забезпечення наступ1шх 
в11трат на рестру�..--тур11з.аu1ю 740 

Забезпе-чення наступ1111х 
витрат на в11конанн.я 
зобов'язань ЩОДО 

750 

обтяжл11в11х контра�,,.11в 

760 

770 

Резерв сумн1вн11х борпв 775 

Разом 780 548 І 061 

\'ІІІ. Запас11 

Наіімснування показн11ка 

І 

С11ровинз і матеріали 

Купівельні напівфабрика111 та комплек,уючі вироб11 

Паливо 

Тара і тарні матер1али 

Будівельні матер1аЛJ1 

Запасві часmни 

Матеріали с1льськогосподарського прнзначснt1я 

Поточні біологі�ші а1,.1ив11 

Малоцішп та ш1и1дкозношувані предмети 

І lезавершене виробництво 

Г отовз продукuія 

Товар11 

Разом 

З ря;�ка 920 графа 3 Балансова варт1сть запасш 

відобр:1жен11х за •mстою вартістю реалізаuн 

передан11х у переробку 

оформлен11х в заставу 

персдан11х на коміс1ю 

Аt.ї11в11 на відnові.1альному збер1ганн1 (позабалансов1111 рахунок 0.2} 

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Зв11у про ф111ансов11ї1 стан) запас11. 
пр11значен1 !ІЛЯ прода)t..)' 

• в11зщ1частьс� за п 28 ПоложеНЮІ (стандарту) бухгалтсрсь..:ого обліt..1· 9 "Заласн". 

Внкор11стано 
ЗВІТНОМ)' рОЦІ 

6 
875 

-

875 

Код 
pяnt.:a 

2 

800 

810 

820 

830 

840 

850 

860 

870 

880 

890 

900 

910 

920 

Сторновано 
у нев11кор11стану 

суму у ЗВІТНОМ)' 
роUІ 

7 

-

-

Балансова вартість 
на кі неuь pot.1' 

3 

689 

23 

124 

152 330 

153 166 

Сума оч1куваного 
ВІ,J,ШКО..:t)'Вання 
в11трат ІНШОЮ Залншок 
стороною, що на канеш, 
вра.хована прн ро1,,·у 
ОЦІІЩІ 

забезпечення 

8 9 
734 

- 734 

Переоцінка за рік 

Зб1льшення 
ЧІІСТОІ вартості 

реалізаuі1* 
4 

(921) 

(922) 

(923) 

(924) 

(925) 

(926) 

уц1ш.:а 

5 

641 

641 
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ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показн11ка 

1 

Пебітооська забоnгова1,�ість за товар11, робот11. nocлvr11 

Інша поточна дебітоuська забооrованість 

Сп11са110 у звітному poui безнад1ііно1 деб1торсько1 заборгованосп 

Із рядюв 940 1 950 графа 3 заборгованість з пов'язаню,111 сторонамн 

Код 
рядt-:а 

2 

940 

950 

Всього на 
кінець ро.._1' 

) 
1 204 

4 193 

хн естач1 І втоат11 ВІД nсvва1111я ЦІІІІІОСТСІІ 

Наііме11уван11я nоказнш..:а 

І 

Виявлено (списано) за p1t. нестач і втрат 

Визнано заборгованісnо винних осіб у звіпюму році 

·сума нестач і втрат. остаточне рішення шодо винуватців за якими на 

кінеuь РОК\' не ЩJи}шято { позабалансовий vа.,-..,нок 072) 

ХІ Б уд1велью контракти 
Наііменуваннх покюю1ка 

1 
Дохід за буд1вельн111,111 контрактам11 за зв1тн11іі рік 

Заборrован1сть на юнець зв1тного року 

валова замовн111.:1в 

валова замов,111..:ам 

з ава11с1в отр11маннх 

Сума затр11ман11х ..:ошт1в на к�неuь року 

Варт1сть в11консш11х субпідрядн11ка.,111 роб1т за незавершенш,111 будівельнш,ш контраt,,.їЗ.МІІ 

ХІІ. Податок на пр116vток 
Наі1менування показннка 

І 

Поточний податок на прибуток 

Відстрочені податкові активи: 

на початок звіпюго року 

на кінець звітного оокv 

Відстрочені податкові зобов'язання: 

на початок звітного РОКУ 

на кінець звітного рокv 

Включено до Звітv про Фінансові рез,·льтати - ,,сього 

у тому числі: 

поточний податок на прибvток 

зменшення (збільшення) відстоочен11х податкових акгивів 

збільшення (зменшення) відстоочених податкових зобов'язань 

Відображено v складі власного капітал\' - vсього 

у тому числі: 

поточний податок на прибvток 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

ХІІІ. В111,ор11ста11ня аморпвацііі1111х відрахvвань 

Найменування показнш.:а 

1 

Наоаховано за зв1тн11іі оік 

Внкоо11стано за оік - vсього 

в то"1у чнслі на 

бvд1вн1щтво об'є..,.ї1в 

пр11дбоння (в11rотовлення) та потпшення. основн11х засоб,в 

З НІІХ маШІІНІІ та обЛ3.дІtаНІНІ 

пр11дбаш1я. (створення) нематер1аль1шх акт11в1в 

погашення отр11ман11х на �.:аппальн1 інвест11uі1 nозн._ 

у т ч за строкам11 непогашення 

до 12 м1сяців 

4 
1 204 

4 193 

віл 12до 18 

м�сяців 

5 

(951) 

(952) 

Код рядка 

2 

960 

970 

980 

Код рялка 

2 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 

Код рядка 

2 

1210 

1220 

1225 

1230 

1235 

1240 

1241 

1242 

1243 

1250 

1251 

1252 

1253 

Код рядка 

2 

1300 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

від 18 до 
36 МІСЯЦІВ 

б 

Сума 

) 

103 

43 

Сума 

) 

Сума 

з 

2 847 

36 

38 

2 845 

2 847 

(2) 

Сума 

3 

1 198 

І 198 

771 

172 

427 
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Груп11 біолоrі•11111х акт1щів Коп За1111шок 11а 110•1аток 
рядка І оку 

Псрвіс11а І Іакоп11•1с11а 
в:штість ЗМОІJТІІЗація 

І 2 3 4 

Дон1·осч)окові GioJ1ori•111i 1410 
Я"TIIRlt • усt.ОГО 

В тому •111слі 

робо•m ху доба 1411 

r1родукт1ш1�а худоба 1412 

баrаторі•111і 11асаджс1111я 1413 

1414 

інші дов1·острокові біо1ю1-і•111і 1415 
aкntRJІ 

ІІото•111і GioJ1oгi•111i а�т1щ11. 1420 х 

усього 

В тому •шелі 

твар1t111t на юtрощува1111і та 
1421 х 

відгодівлі 

бі01юrі•111і акп1вн в стані 
біо11огі11fшх 11сретворе11ь (крім 

1422 х 
TRap1tн ва sнрощуhанні та 
"ідrодів11і) 

1423 х 

ішuі пото•111і біологі•111і ак111вн 1424 х 

Разом 1430 -

1 рядt,,::а І 4JО графа 5 і графа 14 

1 ряд.а 1430 графа 6 і графо І 6 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 

XIV. Біолоrі•ші акт11в11 

ОблікоБуються З:J псрвіс,юю n:Jртістю 

В11було за рік Нарахоиr1110 Втрат11 иід В11год11 від Зш111шок 11а кі11е1.tь року 
11:шіііuню 

:Jморт11заці1 ЗМСІІШСІІІІR ВЇДІІОІШСІІІІR 
lал11шок 1ta 

за рік І Іервіс�,а І ІаКОПІІ'ІСІtа Перпіс11а ІІакоп11•1е11а 110•1аток року 
вnvтість а"юот11заuія 

зарік кор11сності кор11с11ості 
ваотість амоvт11за11ія 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-

-

-

х х х 

х х х -

- х х х 

х х х -

х х х -

- -

вартість біо11оrі111111х ai..'Т11oi1J. 11р1щ6а1111х ·J:3 рахунок ttі11ьово1·0 фі11а11сум1111я 

зш111шкова вартість довrостроков11х біоло1·і•11111х nкт11вів, 11ер11іс11а вартість 11ото•11111х 6іоJІогі•11111х акт11вів і сr1равсш111ва в.�ртість біолоrі•11тх 
акт1тів, утра•1е1111х унаслідок 11адзв11•1аіt1111х події� 

бала�1сова вартість біолоrі111111х акт11вів. щодо якнх іс11) ють 11ередба•1е11і зако11одавстrюм обмеже1111�с 11рава в11ас11ості 

Облікооую1ьс" за c11pai,eш111no10 n,1ртістю 

Надій-
ш1юза 

рік 

14 

(1431) 

(1432) 

(1433) 

lмі1111 
вартОСlі 

33 рік 

15 

ГJ11Gуло 1ал11шок на 
за рік КЇІІСЦh РОЧ 

16 17 
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••.• Рш:ІІІСОВІ ІJС1VJІЬТ:ІТІІ ВІД ІІСІJDІСІІОІ"О ВІІlІІ:ІІІІІЯ та ІJС:ІJІІЗації СіJІЬСЬКОГОСІІОД:ІІ)СЬКОЇ 11\ЮДVЮЩ Т:І ДОД:ІТКОRІІХ V'V-'V', ...... , "", .. u,u XV.(). б. 

Рсзульт,п під псреіс,юго 1н111�а1111я Фі11а11сов11ї1 рсзультат(пр11буток+.зб11ток-) 
Наіімс11ува1111я ІІОКЗЗІІІІКа Код ВартістІ> r1cpвic11oro В11трап1. повя·з,ші з Уuі11ка І311ру'Іка віжд Собівартість nід 

рядка 81131ШІНІЯ біоло1іч1111м11 псрстворс1111я�111 рсаліз,щі1 реанізаці1 Перпісного ІJІІЗІН НІІІЯ дохід 1штрап1 рсалізаці1 nсалізаuі1 
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ІІрод)'ІПІія та додаткові біоло1·і•111і 
:tКТІІВІІ І)ОС.'ІІІІІІІІЩТВ:t - \'(ЬОІ'О 

1500 

у ТОМУ 'ІІІСЛі 

Зерtюnі т;, зернобобові 1510 

1 ІІ1ІХ 151 І . -

І Іwс111щя 

Соя І 512 - -
Со11яш1111к 1513 

JJi11aк 1514 

Цукрові буряк11(фабр11ч11і) 1515 -

Карто1111я 1516 -

Плод11(зер11ят1<оеі. tr.істо•1кові) 1517 

І,ш�а 11ролукuія росл1111111111тва 1518 

Додаткові біо1ю1і•111і 8)(1'11811 

росл1111111щтва 1519 

ІlрОд)'КUін та ДОДіІ.ТКОоі біоло1·і•111і 1520 АК11ІІШ TBAnJIIIIIIIЦ1'8A - \'СІ,ОГО 
у тому •111слі 

І Ір11ріст ж111ю·1 мас11 - усього 1530 

з нього 153 І ПСЛІІКОІ poraтot худо611 

Св1111еіі І 532 -

Молоко І 533 

fЮНІІа 1534 

ЯііttЯ 1535 

Інша продукція твар111111111.rтва 1536 . 

Додап::ові біологі•111і ак111п11 
тварІІІІІІІІІ{ТRа 1S37 

ІІроду�.ція: р11611111tтва 1538 � ,.,,., 
1539 /- ./ І/

(Ї.'1t,СМ\ОГОСІ10,'1:ІІ)СІ:.Іо.а r1роцую1іп 

/,✓ /_ 
, 

та ДORATt.ORi біологіч11і fІК"ТІІАІІ - І S40 
.,., 

А V1 Іи:

/��
� 

І' , V ·-��' 

. ,�t! 

С �е·і(І �rY�. 
t :!. �!ІJ.'111,

�т 

� 
�
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Додаток І 
до Положе1111я (стшщарту) 
бухгалтерськоm обліку 
29 1'CJJi11ш1cona звіт11іст1, за ссгмс1-памн" 

І Ііднрнсмство ..... .ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУБАРУ Україна" 

Тер11торія .. М.КИЇВ ..... . 

Орган держав1ю1·0 упраоніння ... ......... Федерація нрофесііін11х снілок Українн 

Організаціїі110-праоова форма господарюоан11я .. .Товар11стоо з обмеженою від11011ідал1,11істю 

В11д еко1юміч1юї діял1,11ості . ........... Торгівля автомобіпямн та негков11м11 шпотра11с1юрт�11ш11 засобами ... . 

Од11111щя виміру: тне. 1·рн. Ко11тронь11а сума 

ДОДАТОК ДО ІІІ'ІІМІТОК ДО І'ІЧІІОЇ ФІІІЛІІСОІЮЇ ЗВІТІІОСТІ 
"І11формnція ·щ ссгмс11там11'' 

lЯ 2019 рік 

Дата /рік. місяць, •111сно/ 

заСДРІЮУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

Форма N 6 

Іfяііме11ува1111я 11ок:.11111ка Коп 
рядки 

автомобілі 

Звіт1111їі рік М1111ул�1ї1 
оік 

2 J 4 

І. Дохоц111віт1111х се-1·мс11тів: 
Доход11 від 011ср:щіі11101 ОІО 479 389 522 019 

діяль11ості з1:1іт1111х сегме11ті1:1 
з 111,х 

доход111:1ід реалізаці1 продукці1 (товарів, робіт. 011 479 389 522 019 

1юслуr) 

зовніш11ім ІІОКVІЩЯМ 

і11ш1ш звіт1111м сеrмс11там 012 

інші 011ещщіІі11і ДОХОДІ! 013 

І. Показ1111кн нріор1пс11111х lВЇТІІІІХ П)СІІОІЩрСЬЮІХ ССІ'МСНТЇІJ 
(господарсью1їі, географіч1111іі в11роб1111•111їі, гсографіч11ніі збуговий) 

явтомобілі 

33І13СtІЇ '1;1СТІІІІІІ 

З11іт1111іІ МІІІІ}'ЛІІіі Звітt111іі М1111ул�1іі 1віт1111іі Мщ1ут1їі Звіп111ї1 
nit. оік пік оік оік oit. І)іК 

5 б 7 8 9 ІО 11 

60 154 51 485 

60 154 51 485 

М1111ут1їі Зніт1111ї1 М1111ут1іі 
оік пік l)it. 
12 13 14 

2020 

Код за ДКУД 

ІІеро111оділt11і c·r:.rri 

Звітt111ії рік М1111ул11іі 
оік 

15 16 

18 191 851 

18 191 851 

коди 

І 01 І 01 

34294671 

8038200000 

84664 

240 

45.11 

1801009 

УСhОІ"О 

Звіп111ї1 рік М1111уш1і1 
оік 

17 18 

557 734 574 355 

557 734 574 355 
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І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фіщтсові дохощ1 звіт1111х се1·ме1пів 020 

З ІІІІХ 

дохол11 під у•щсті н капіталі. які 021 
без11осеоед11ьо стосv1оться звіпюго ссrме11та 

і11ші dii11ai1coьi доход11 022 

Інші ДОХОДІ! 0)0 - 19 20) 19 20) 

Усього аохоnів 1віт1111х сеrме11тіи 040 479 )89 522 О 19 60 154 51 485 37 )94 851 576 937 574 355 

І -Іс1>ОЗІІОn.ілс11і ЛОХОДІІ 050 х х х х х х х х х х х х 18 271 І І 869 18 271 11 869 
З ІІІІХ 

ДОХОДІ! від ОІІСL>аuіііІІОІ діяльtюсті 
051 х ' х х х х х х х х х х 10 004 SQ7J 10 004 5 973 

d�ішшсові доход11 052 х х х х х х х х х х х х 8 267 5 896 8 267 5 896 

060 
В11рахувш111я доходів від ре3JІіз,щі1 11родукніІ 

(товаnів. nобіт, 11ослvг) і11w11м звітt111м сегментам 

Усьо,·о доходіn 11і1111р11оtствя 070 479 389 522 О 19 60 154 51 485 55 665 12 720 595 208 586 224 (D 040 > D 050 - D 060) 

2. 81111)А'Г11 1nіт1111х се1·мt11тіn: 080 423 367 469 012 44 440 
B1rrnaт11 ОІІСDЗЦЇІЇІІОІ 11іянь11ості 

39 522 . 11 880 479 687 508 534 

3 11\ІХ 

собівартіс-ть реа11і:юм1ю1 11родуk11іІ (тонарін. 081 423 367 469 012 44 440 39 522 
479 687 508 534 

- 11 880 
робіт. 11ослуг) 

зов11іш11ім ПОКVІІЦRМ 

і11ш1ш зІJітшш ссrме11та�1 082 

Лnмі11істnат11011і 8ІГГt)ЗТІІ 090 11 470 12 438 І 439 І 218 436 20 13 345 13 586 
І311тр:п11 на збут 100 16 155 14 912 4 833 3 221 4 767 5 926 25 755 24 059 
Інші опсоацііі11і ВІІТDаТІІ І 10 12 123 9 867 І 521 973 460 16 14 104 10 856 

Фі11а11сові вI1тnат11 звіт1111х cc1·�1e11·rin 120 

З ІІІІХ 

-

втрат11 від у11асті м ка11і1 алі. які 121 - -
бе:111осеред11ьо �•ожна иід�1ест11 до зnіт,101·0 
ССГ/ІІСІІТ3 

122 

J11ші ВІІТD3ТІІ 130 51 053 І) 438 51 053 13 438 

Усьо1·0 n1п1)ат 1"іл111х сеr·ме11тів 
140 463 І 15 506 І 39 52 23) 44 934 68 596 19 400 583 944 570 473 

І Іеоозподілені в1rrvзт11 150 х х х х х х х х х х х х 2 029 2 845 2 029 2 845 

3 ІІІІХ 

зnмі11істрат11в11і. збутові та і11111і ,ттр11т11 151 ' х х х х х х х х х х х 
oi1epaLtifi1ю1 діяпьності. 11е розподілс11і на звіт11і 
сеI·меI1п1 

фі11а11сові внтрат11 152 х х х х х х х х х х х х 

ІlОдаток 113 ІlDІІб\'ТОК 154 х х х х х х х х х х х х 2 029 2 845 2 029 2 845 
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І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18 

В11рахуnа1111я собівартості реалізова,101 
111юдукці1 (товарів. робіт. rюслуг) і111u11м звіт111ш 

160 

ссгмс11там 

Усьоr·о RIIТJ)ST 11ід111шсІ\ІСТRа 170 463 115 506 І 19 52 233 44 934 70 625 22 245 585 973 573 J 18 (о 140+0 150-<J 160) 

3. ФіІІЯІІСОRІІЙ J)tl)'JlhПIT дімл1-11ості СtГМ('ІІТЯ 180 16 274 15 880 7 921 6 551 (З І 302) (18 549) (7 007) 3 882 (о 040-D 1401 

4. Фітt11сои11іі JH"l)'ЛbT:tT діЯJІhІІОСТі 

ІtiЦІl(llt(MCTRI\ 190 16 274 15 880 7 921 6 551 (14 960) (9 525) 9 235 12 906 
(D 070 -D 170) 

5. Аtr,.ї111ш 1оіт1111х сен1r11тіn 200 126 869 125 656 27 151 26 674 657 836 154 677 153 166 

З ІІІІХ 201 126,869 125 656 27 151 26 674 657 836 154 677 153 166 
з;111ас11 

202 - -

203 - -

204 -
-

205 

ІІеnо111оділе.11і актщш 220 х х х х х х х х х х х х З І 679 87 521 J І 679 87 521 

З ІІІІХ 221 х х х х х х х х х . х х х 5 061 6 052 5 061 6 052 

Основні засо611 

Дсбітоnська забооrова11ість 
222 х х х х х х х х х х х х 5 375 7 693 5 375 7 693 

Інші акт111щ 223 ' ' х х х ., ' х х ' ' х 21 243 73 776 21 243 73 776 

Усьоr·о ІІІІ\ТІІ8іВ ІІЇДІІІ)ІІСМСТ'ПА 230 126 869 125 656 27 151 26 674 32 336 88 357 186 356 240 687 

6 . .Jо608'я11ш11я заіт1111х сеrме11тів 240 22 397 79 575 4 9 3 221 3 694 25 622 83 278 

з ннх 241 22 397 79 575 4 9 3 221 3 694 25 622 83 278 

І Іоточ11а коед11тоnсь1с., забоn1 ова11ість 

242 - -

243 -

244 

ІІеrJоз11оді.11е11і зо6ов'n1а1111я 260 х х х х х ' ' х х ' х х І 655 7 565 І 655 7 565 

З ІІІІХ 261 х х х х х х х х х х х х 353 353 
подат1ш 

За"оGітш1 �шата 262 х х х ' х х х х х х х х 19 10 

Рсзсnвн 263 х х х х х х х х х х х х 842 734 842 734 

Інші зобов·язі'н111я 264 х х х х х х х х х х х х 813 6 459 813 6 459 

YCh0f"0 106ОR'ЯЗЯІІЬ ІІіLІІІJ)11СМСТ6:1 

/е 240 + D 260) 
270 22 397 79 575 4 9 4 876 11 259 27 277 90 843 

7. Ка11італь11і і11ьtст1щії 280 І 679 3 722 І 679 3 722 

8. Лморт111яція ІІС'ОбОJ)ОТІІІІХ аt..·т11ьіо 290 29 145 76 44 . І 302 І 009 І 407 І 198 
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llи.iiмttl}'n:tllflЯ ІІОКА1ІІІІКЯ Код 
11ядкn 

2 

до"<Од11 віл реа11іза1.1і1 11родукці1 (тов.tрів, робіт, 300 
Щ)СJJ\'Г) зо011іш11ім ІІОКVПЦЯ/11 

Батн1сова ваvтість акт11вів зеіт1111х ссп1е11тів 3 ІО 

Кавіталші і11вест1щі1 320 

330 

340 

11. Показники за допоміжними звітними _географічними збутовими_ сегментами
(господарсью1іі, reoi1Jaфiч1111i1 1111ро61111чиіі. 1·еографіч1111іі збуто1111іі) 

ІІаіімr11ува1111я 1ьіn111х сt1·ме11тіn 

Пропаж на тср11торі1 
Ук�:а11111 

Звітtшіі рік М1111ут1іі 1si11111ii M1111yn11ii lr�ітнніі М1111у1111і1 1віт1111Іі М1111ул111! -Зоіт1111іі М1111ут111 1віт1111іі М1111у1111іі 
11ік nік пік 11it,; 11ік 11ік рік nік пік оік 1)ік 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5S7 734 574 3S5 

186 356 240 687 -

І 679 3 722 . 

. 

ІІІ. Показники за допоміжними звітними географічними _збутовими_ сегментами 
(в11робш1чиіі, збутов11іі) 

ІІ11іімt11уна1;-;;-�-r1ока11111ка 

До'<одн иід рсалізtщі1 продукці1 (товарів. роб1т. 
llOCJIVГ) ЗОВІІІШІІЇМ IIOKVІlWIM 

Балансова вартість акт11вів звіт1111х ссrмс11тів 

Капіталь11і і11всс:т11ці1 

Код 
11яцкn 

350 

360 

370 

380 

Керівник �/ 
Головний бухгалте 

Продаж 11:.1 тер11торі1 
У1ша�1111 

Звіт,щї, рік І М1н1ул�1іі 
ік 

4 

S57 734 574 3S5 

186 3S6 240 687 

І 679 3 722 

ІІміі1щ•11ув:11111я 1ві11111х СtГІ\Іf:ІПіІJ 

Звіт1111іі M1111ym1ii Зnіт1111іі М1111ул�1іі Зніт1111ї1 !\•11111ут1ї1 '3віт1111іі М1111у1111іі З11іп111іі М1111у1111іі 

Dit-: оік оік рік рік рік nік nік І'ЇК пік 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

�неко Такаші
1юбенко Наталія Муртазівна

ІІе1,0111оді11t11і ст:11,·і Yr1,01·0 

lвіп111!1 рік М1111у1111Іі lнітнтї рік М1111ут,ІІ 
оік nік 

15 16 17 18 

S57 734 574 355 

186 357 240 687 

І 679 3 722 

lltpo111oдi11r11i ст,пті Усього 

JІJіТІІІІЇІ рік М1111у1111Н З11іт1ші'і рік М1111ущ1іі 
пік DiK 

15 16 17 18 

557 734 574 355 

186 357 240 687 

І 679 3 722 
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Товариство з об.лtеJІсеною від11овідаль11істю "Субару Украї11а" 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 
При.мітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

Інформація до фінансової звітності Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Субару Україна" за рік, що закінчився 

31 грудня 2019 року, складеної відповідно до Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України 

1 Загальні відомості 

(а) Створення ТОВ "Субару Україна" та основні види діяльності 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Субару Україна" (далі по тексту - "Товариство" 
або "Компанія") засновано згідно рішення Засновників від 5 травня 2006 р., яке затверджено 

Установчими зборами від 5 травня 2006 р. 

Компанія є дочірнім підприємством компанії Холдингова Акціонерна Компанія "Соджітз", юридиqної 
особи за законодавством Японії, утвореної у 2004 році шляхом злиття Nichimen Corporation та Nisslю 
lwai Corporation, якій належить 100% статутного капіталу станом на 31 грудня 2019 р. (З 1 грудня 2018 
р.: 100%). 

Основною діяльністю Компанії є продаж автомобілів (марки Subaru) та запасних частин до них 
споживачам в Україні. 

(б) Середовище оперування 

Діяльність Компанії переважно здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в 
Україні в останні роки нестабільна. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з 
ризиками, що є нетиповими для інших країн. 

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 
2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під 
контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості 
повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних 
областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до 
Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія 

спричинила істотне погіршення відносин між Україною і Російською Федерацією. 

Після економічної кризи 2014-2015 рр. українська економіка продемонструвала значне 
пожвавлення за останні пару років у вигляді уповільнення темпів інфляції, стабільного курсу 

обміну гривні, зростання ВВП і загального пожвавлення ділової активності. 

У 2019 році набрав чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасував 

ряд обмежень, визначив нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду 
і привів до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу. Зокрема, була 
скасована вимога про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на міжбанківському 
ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був значно 
збільшений. Також було скасовано всі обмеження щодо виведення валюти за кордон для 
виплати дивщенд1в. 

Міжнародний валютний фонд ("МВФ") продовжував надавати підтримку українському уряду в 
рамках чотирнадцятимісячної програми Stand-By, затвердженої в грудні 2018 року. Інші 
міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з 
тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи, в тому 
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числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права, 
земельну реформу і поступову лібералізацію енергетичного сектора. 

У 201 9 році після президентських і парламентських виборів було сформовано новий уряд, який 
ставить собі за мету продовжити реформування української економіки, стимулювати 
економічне зростання та боротися з корупцією. 

У вересні 2019 року рейтингові агентства S&P та Fitch підвищили кредитний рейтинг України 
до рівня В зі стабільним та до рівня В з позитивним прогнозом на майбутнє, відповідно, який 
відображає покращення доступу до бюджетного і зовнішнього фінансування, досягнення 
макроекономічної стабільності та зменшення державного боргу. Подальша стабілізація 
економічної та політичної ситуації залежить великою мірою від продовження проведення 
урядом структурних реформ, продовження співробітництва з МВФ та рефінансування 
державного боргу, який підлягає погашенню в наступні роки. 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної 
діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальше продовження поточного 
нестабільного бізнес-середовища може спричинити негативний вплив на результати діяльності 
та фінансовий стан Компанії, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан 
Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть вщр1знятися вщ ощнки 
управл1нськоrо персоналу. 

Курс гривні, встановлений Національним банком України, до основних валют протягом двох 
попередніх років був такий: 

Дата звітності 
31 грудня 2018 р. 
31 грудня 2019 р. 

Долар США 
27.6883 
23.6862 

Індекси інфляції, визначені Державним комітетом статистики України, були такими: 

2018 

2019 

Євро 
31 .7141 
26.4220 

9.8% 

4.1% 

Компанія не коригувала показники фінансової звітності у зв'язку зі зміною індексу інфляції. 

Середньозважена облікова ставка Національного банку України за минулі роки становила: 

2018 

2019 

2 Основа підготовки фінансової звітності 

17.12% 

16.98% 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку України та вимог законодавства України щодо фінансового звітування. Фінансова 
звітність готувалася з використанням таких принципів, встановлених Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальпі вимоги до фіпапсовоїзвіт1юсті": 

Обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати 
заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. 

Повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 
потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі. 
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Автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від 11 

власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися 

у фінансовій звітності підприємства. 

Послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової 

полпики. Зміна облікової політики повинна бути обrрунтована та розкрита у фінансовій 

ЗВІТНОСТІ. 

Безперервність - оцінка активів та зобов'язань пщприємства здійснюється виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати далі. 

Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату 

звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені 

для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 

сплати грошових коштів. 

Превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 

лише виходячи з юридичної форми. 

Історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з 

витрат на їх виробництво та придбання. 

Єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 

підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. 

Періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою 

складання фінансової звітності. 

3 Облікова політика Компанії 

Відповідно до облікової політики Компанії, при здійсненні будь-яких господарських операцій 

та їх відображенні в облікових регістрах Компанія повинна керуватися діючими нормативними 

актами, що регулюють правила ведення бухгалтерського обліку в Україні, та облікову політику 

застосовувати в такий спосіб, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украіні" та кожному конкретному 

П(с)БО. Обліковою політикою було встановлено: 

а) Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які 

фіксують факти здійснення господарських операцій. 

б) Відображення та узагальнення всіх операцій підприємства у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності здійснювати у єдиній грошовій одиниці України - гривні. 

в) Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки 9 класу. 

Закриття рахунків класу 7 і 9 проводити щомісяця. 

г) Згідно з flll(c)БO 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" застосовувати принцип 

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового 

результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були 

здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються у момент 

їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. 

д) Здійснювати облік, оцінку і переоцінку основних засобів та відображати вибуття основних 

засобів, а також фінансові результати від цих операцій, відповідно до вимог П(с)БО 7 

"Основні засоби". Основними засобами визнавати матеріальні активи вартістю вище 6 ООО 

гривень, які утримуються з метою їх використання у процесі виробництва або постачання 
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товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей, та 

очікуваний строк експлуатації яких більше одного року чи одного операційного циклу, якщо 

він довший за рік. 

Основні засоби обліковуються в бухгалтерському обліку та відображаються у фінансовій 

звітності підприємства за первісною вартістю з урахуванням зносу та накопиченої суми 

зменшення корисносп. 

Для нарахування зносу основних засобів застосовувати прямолінійний метод з 

використанням відповідних термінів: 

Будівлі 

Машини та обладнання 

Транспортні засоби 

Офісне обладнання та меблі 

10-50 років

2-25 років

5-30 років

1-1 О років

е) Встановити, що до складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться 

активи вартістю до 6 ООО гривень включно. Нарахування зносу малоцінних необоротних 

матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 11, проводити в розмірі 100% у 

першому місяці використання об'єкта. 

є) Здійснювати облік, оцінку і переоцінку нематеріальних активів та відображати вибуття 

нематеріальних активів, а також фінансові результати від цих операцій, відповідно до вимог 

П(с)БО 8 "НематеріШІьні активи". 

Нематеріальні активи обліковуються в бухгалтерському обліку та відображаються у 

фінансовій звітності Компанії за первісною вартістю з урахуванням накопиченої 

амортизації та накопиченої суми зменшення корисності. Для нарахування амортизації 

нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод з використанням строку служби 

в 5 років або терміну використання відповідних активів відповідно до документації або умов 

придбання. 

ж) Придбані/отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю згідно з П(с)БО 9 "Запаси". При продажу автомобілів здійснювати їх 

оцінку за методом ідентифікованої собівартості. Оцінку інших запасів здійснювати за 

методом ФІФО. 

Запаси відображати в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оц1нок: первісною 

вартістю або чистою вартістю реалізації. 

з) При формуванні в бухгалтерському обліку інформації щодо будь-яких інших операцш 

стосовно витрат підприємства та їх розкритті в фінансовій звітності керуватись вимогами 

П( с )БО 16 "Витрати". Фактичні витрати по ремонту основних засобів відносити до складу 

витрат звітного періоду, якщо такі витрати не призведуть до збільшення майбутніх 

економічних вигод, первісно очікуваних від використання цих основних засобів. 

и) Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання 

майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Дебіторську 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відображати в балансі за чистою 

реалізаційною вартістю на річну дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської 

заборгованості за мінусом резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів визначати на 

основі платоспроможності окремих дебіторів з використанням метода абсолютної суми 

сумнівної заброгованості. При здійснені інших операцій по визнанню дебіторської 

заборгованості керуватись вимогами П( с )БО І О ''Дебіторська заборгованість". 

і) Зобов'язання визнавати, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо 
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на даrу балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звітного періоду. При будь-яких інших операціях стосовно 

зобов'язань керуватись вимогами П(с)БО 11 "Зобов'язання". 

ї) Фінансові інвестиції первісно оцінювати та відображати в бухгалтерському обліку за 

собівартістю. Склад собівартості фінансової інвестиції передбачено П( с )БО 12 "Фінансові 

інвестиціі0'. 

й) При здійсненні орендних операцій та їх відображенні в бухгалтерському обліку, в тому 

числі при відображенні фінансових результатів від орендних операцій, керуватись вимогами 

П(с)БО 14 "Оренда". 

к) Дохід включати до складу Звіrу про фінансові результати на основі принципів нарахування 

й відповідності доходів і витрат і відображати в бухгалтерському обліку та фінансових 

звітах тих періодів, до яких він відноситься. Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених умов: покупцеві передані 

ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив), 

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 

(товарами, іншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, є 

впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Облік і оцінку доходів здійснювати на основі вимог П(с)БО 15 ''Дохід". 

л) Формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і 

зобов'язання з податку на прибуток здійснювати згідно з вимогами П(с)БО І 7 "Податок на 

прибуток". 

м) При формуванні в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті 

керуватись вимогами П(с)БО 21 "Вплив змін валютних J...урсів". 

н) Формування в бухгалтерському обліку інформації про операції з пов'язаними сторонами та 

її розкриття у фінансовій звітності здійснювати згідно з вимогами П(с)БО 23 "Розкриття 

інформації щодо пов 'язаних сторін". 

Активи та зобов'язання в операціях з пов'язаними сторонами оцінюються за балансовою 

вартістю у відповідності з відповідними П(с)БО. 

о) Здійснювати облік, оцінку і переоцінку та відображати вибуття активів, утримуваних для 

продажу, а також фінансові результати від цих операцій відповідно до вимог П(с)БО 27 

"Необоротні активи, утримувані для прода::нсу, та припинена діяльність". 

п) Податковий облік здійснювати згідно з чинним законодавством України. 

р) Формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та їх розкриття у 

фінансовій звітності здійснювати згідно вимог П(с)БО 31 ''Фінансові витрати". 

с) Облік фінансових інструментів здійснювати на шдстав1 П(с)БО 13 "Фінажові 

інструменти". 

Класифікація фінансових інструментів 

Фінансові інструменти Товариства класифіковані за насrупними групами: фінансові активи, 

фінансові зобов'язання, похідні фінансові інструменти. 

Фінансові активи Товариства включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та 

їх еквіваленти, та дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу. 

Фінансові зобов'язання Товариства включають інші фінансові зобов'язання. 

Похідні фінансові інструменти Товариства включають форвардні контракти. 
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Визнання фінансових інструментів 

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається у балансі, якщо Товариство є 

стороною-укладачем угоди щодо фінансового інструмента. 

Фінансові активи або фінансові зобов'язання відображаються в балансі після виникнення 

права на отримання активу або зобов'язання на його передачу. 

Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на 

дату виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. 

Товариство списує фінансовий актив з балансу, якщо воно втрачає контроль за цим 

фінансовим активом або його частиною. Ознакою втрати контролю є повне виконання 

контракту, закінчення терміну прав вимоги або відмови від прав за цим контрактом. 

Товариство списує з балансу фінансове зобов'язання або його частину після його виконання, 

анулювання або закінчення терміну його дії. 

Оцінка фінансових інструментів 

Фінансові інструменти Товариства первісно оцінюють та відображають за їх фактичною 

собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань, наданих або 

отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо 

пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори 

та платежі при передачі цінних паперів тощо). 

Після первісного визнання непохідні фінансові активи Товариства оцінюються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. 

Дебіторська заборгованість первісно визнається за первісною вартістю відповідно до вимог 

П(с)БО І О ''Дебіторська заборгованість", а надалі включається до підсумку балансу за 

чистою реалізаційною вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання Товариства 

оцінюються за амортизованою собівартістю, крім зобов'язань за похідними фінансовими 

інструментами. 

Фінансові зобов'язання чи активи за похідними фінансовими інструментами на кожну 

наступну після визнання дату балансу оцінюються за справедливою вартістю. Таким чином, 

форвардні контракти на придбання іноземної валюти відображаються за справедливою 

вартістю у складі інших оборотних активів або інших поточних зобов'язань. Зміни їх 

справедливої вартості відображаються розгорнуто в інших доходах або інших витратах. 

При оцінці справедливої вартості форвардних контрактів на придбання іноземної валюти 

Товариство порівнює свою оцінку справедливої вартості з відповідними розрахунками 

банків, що є контрагентами Товариства за цими форвардними контрактами. Оцінка 

справедливої вартості відбувається на кожну дату балансу та на дату виконання контракту 

згідно з вимогами П(с)БО 13 "Фінансові інструменти". Оцінка справедливої вартості на 

дату виконня контракту проводиться з використанням поточного курсу обміну валют, 

встановленого Національним Банком України. При купівлі іноземної валюти для виконання 

форвардного контракту Товариство використовує наступну кореспонденцію рахунків 

відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 893/4186: 

Дт 333 Кт 311 на суму перерахованих коштів для придбання іноземної валюти; 

Дт 312 Кт 333 на суму придбаних коштів по курсу НБУ на дату придбання; 
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Дт 379 Кт 333 у разі збитку, або Дт 333 Кт 379 у разі прибутку на суму ефекту 

переоцінки форвардного контракту, здійсненої на кожну попередню дату балансу і 

признаної у фінансових результатах у відповідному звітному періоді. 

т) Розкриття інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов'язання 
звітних сегментів здійснювати згідно з вимогами П(с)БО 29 «Фінансова звітність за 

сегм.ента.,11,u». Вважати пріоритетним звітним сегмементом господарський сегмент, 

допоміжним звітним сегментом - географічний збутовий сегмент, а допоміжним звітним 

географічним сегментом - збутовий сегмент. 

Визначення господарських сегментів Товариства 

Сегмент з реалізації автомобілів визначено як звітний, оскільки величина його загального 

доходу у 2019 році складає 479 389 тисяч грн, що дорівнює 86% від загального чистого 
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (20 І 8р.: 522 О 19 тисяч грн, що 

дорівнює 9 І% від загального чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)). Сегмент з реалізації запасних частин визначено як звітний, оскільки величина його 

загального чистого доходу у 2019 році складає 60 154 тисяч грн, що дорівнює І 1 % від 

загального чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(20 І 8 р.: 51 485 тисяч грн, що дорівнює 9% від загального доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)). 

Витрати звітних сегментів складаються з собівартості реалізованих автомобілів, запасних 

частин, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Витрати на 
збут безпосередньо відносяться до відповідних сегментів. Адміністративні витрати та інші 
операційні витрати розподіляються між сегментами пропорційно до чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного сегменту. lнші доходи і витрати, а 

також витрати з податку на прибуток відносяться до нерозподілених статей. 

Активи звітних сегментів складаються з запасів. До нерозподілених активів відноситься 

решта активів балансу. 

Зобов'язання звітних сегментів складається з поточної кредиторської заборгованності. До 

нерозподілених зобовязань відноситься решта зобовязань балансу. 

Допоміжний звітний географічний збутовий сегмент представлений операціями з продажу 

на теріторії України. У 2019 році чистий дохід від реацізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) цього сегменту склав 557 734 тисяч грн (2018 р.: 574 355 тисяч грн). 
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Розкриття інформації відповідно 

бухгалтерського обліку України 
ДО Положень (стандартів) 

4.1. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та 

інша поточна дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на З J грудня 
складається із заборгованості таких споживачів: 

(у тисячах гривень) 

Subaru Corporation 

ТОВ «Богдан Авто Поділ» 

ТОВ «Інтерциклон» 

ТОВ «Віді стар» 

ТОВ «Славмоторс» 

ТОВ «Холдінг експрес» 

Усього 

2019 

1 259 

42 

60 

1 361 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня представлена: 

(у тисячах гривень) 

Розрахунки з митницею 

Інша дебіторська заборгованість 

Усього 

4.2. Гроші та їх еквіваленти 

2019 

1013 

5 

1 018 

2018 

396 

357 

246 

165 

26 

14 

1 204 

2018 

3 911 

282 

4 193 

Сума короткострокових депозитів на 31 грудня 20 J 9 року становила І 8 066 тис. грн. (на З J 
грудня 2018 р.: 72 144 тис. грн.). 

4.3. Інші поточні зобов'язання 

Станом на ЗІ грудня 2019 р. інші поточні зобов'язання включають 643 тис. грн. зобов'язань за 
форвардними контрактами на придбання іноземної валюти (31 грудня 2018 р.: 6 361 тис. грн.). 

40 



Товариство з облtе:11се11ою від11овідшzь11істю "Субару Украіни" 

Фінансова звітність за рік. що закінчився 31 грудня 2019 р. 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

4.4. Інші витрачання 

Інші витрачання у Звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня, представлені 

наступним чином: 

(У тисячах гривень) 

Митні збори 

Чисті платежі по погашенню форвардних контрактів 

Платежі за припинення\ пролонгаuію форвардних контрактів 

Інші 

Усього 

4.5. Інші надходження 

2019 

135 127 

31 187 

6 598 

3 446 

176 358 

2018 

97 903 

8 671 

5 501 

4 146 

116 221 

Інші надходження у Звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня, представлені 

наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

Чисті надходження від реалізаuії валюти 

Інші 

Усього 

4.6. Доходи 

Нижче наведений розподіл доходу за наступними групами: 

(У тисячах гривень) 

Дохід (виручка) від реалізаuії продукuії (товарів. робіт. послуг) 

без вирахування наданих знижок. повернення раніше проданих товарів 

та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного 

збору тощо) 

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

4.7. Витрати з податку на прибуток 

2019 2018 

130 3 102 

294 513 

424 3 615 

2019 2018 

665 914 698 140 

557 734 574 355 

Протягом року, що закінчився 3 І грудня 2019 року, ставка податку становила 18% (на 3 І грудня 

2018 р.: 18%). 

Ефективна ставка податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, представлена таким 

чином: 
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(у тисячах гривень) 

Прибуток до оподаткування 

Податок на прибуток, обчислений за діючою 

ставкою 

Статті, що не відносяться на витрати 

Витрати з податку на прибуток 

5 У правління капіталом 

2019 

11 264 

2 028 

1 

2 029 

Ставка 

податку 

100% 

18.0% 

0.0% 

18.0% 

2018 

15 751 

2 835 

10 

2 845 

Ставка 

податку 

100% 

18.0% 

0.1% 

18.1% 

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю мають права на голосування, участь у 

розподілі прибутку та виплату капіталу пропорційно розмірам їхніх внесків до капіталу, а також 

право на одностороннє вилучення їхніх часток у активах компанії. 

Цілі Компанії у сфері управління капіталом полягають у забезпеченні здійснення безперервної 

діяльності для того, щоб приносити прибуток учасникам та вигоди іншим зацікавленим сторонам. 

6 Виправлення помилок у фінансовій звітності 

Протягом 2019 РО-"-')' виправлення помилок, які б мали суттєвий вплив на фінансову звітність 

Компанії, не було. 

7 Зміни облікової політики, облікових оцінок та зміни у поданні 

Протягом 2019 року змін облікової політики та облікових оцінок, які мали б суттєвий вплив на 

фінансову звітність Компанії, не було. 

Протягом 2019 року Компанія прийняла рішення про зміну у поданні доходів та витрат, 

пов' язаних з переоцінкою форвардних контрактів з метою надання більш надійної та 

релевантної інформації щодо впливу відповідних операцій. Витрати тепер відображаються 

розгортуто у скаді інших витрат, а доходи у складі інших доходів. Раніше згорутий результат 

таких операцій відображався у складі інших доходів або інших витрат. Порівняльні показники 

за рік, що закінчився З І грудня 2018 року, не були виправлені з урахуванням зміни у поданні. 

Якби вони були скореговані з метою відповідності поданню поточного року, то інші витрати та 

інші доходи збільшилися б на 2 808 тисяч гривень, відповідно. 

Протягом 2019 року Компанія прийняла рішення про зміну у поданні доходів та витрат, 

пов'язаних з пролонгацією форвардного договору. Витрати тепер враховуються у складі інших 

витрат, а доходи у складі інших доходів. Раніше витрати за даними операціями відображалися 

у складі інших операційних витрат, а доходи у складі інших операційних доходів. Порівняльні 

показники за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не були виправлені з урахуванням 

зазначеної зміни у поданні. Якби вони були скореговані з метою відповідності поданню 

поточного року, то інші витрати збільшилися б, а інші операційні витрати зменшилися б на 5 501 

тисячу гривень, відповідно. 
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Товариспwо з обмеJ1сеною відповідальністю "Субару Україна" 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

Протягом 2019 року Компанія прийняла рішення про зміну у поданні доходів та витрат, 

пов'язаних з гарантійним ремонтом. Витрати тепер враховуються у складі собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а дохід у складі чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). Раніше згорнутий результат таких операцій відображався у 

складі іншого операційного доходу. Порівняльні показники за рік, що закінчився З J грудня 2018 

року, не були виправлені з урахуванням зазначеної зміни у поданні. Якби вони були скореговані 

з метою відповідності поданню поточного року, то дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) збільшився б на 7 J 29 тисяч гривень, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) збільшилася б на 4 747 тисяч гривень та інші операційні витрати збільшилися б 1 456 

тисяч гривень, а інші операційні доходи зменшилися б на 927 тисяч гривень. 

8 Надзвичайні доходи та витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія не понесла надзвичайних витрат та не 

отримувала надзвичайного доходу. 

9 Фінансові інструменти та управління фінансовими ризиками 

Загальна інфор.11tа1{ія 

У Товариства виникають такі ризики внаслідок використання фінансових інструментів: 

• кредитний ризик
. . . 

• ризик ЛІКВІДНОСТІ 

• ринковий ризик.

У щи примітці представлена інформація про рівень зазначених ризиків Товариства, про ЦІЛІ, 

політики та процедури оцінки і управління ризиками Товариства. Більш детальна кількісна 

інформація розкрита у відповідних примітках до цієї фінансової звітності. 

Структура управління ризика.11tи 

Головний директор відповідальний за розробку та впровадження політик управління ризиками. 
Політика управління ризиками Товариства спрямована на виявлення та упередження ризиків, що 
виникають в процесі діяльності, встановлення процедур контролю та моніторингу. Політика і 
системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкової 
кон'юнктури і діяльності Товариства. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання 

клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом свого зобов'язання, передбаченого 

договором. Кредитний ризик виникає переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю, а також 

поточними та депозитними рахунками в банках. 

Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного 

контрагента. Основними покупцями Товариства є обмежена кількість дилерів, для яких 

менеджмент вважає, що кредитний ризик низький. Товариство розміщує грошові кошти та їх 

еквіваленти в основному в дочірніх компаніях міжнародних банківських груп, і вони є одними з 

найбільш надійних банків в Україні. Тому менеджмент вважає, що грошові кошти та їх 

еквіваленти мають низький кредитний ризик. 
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Товариство з обАІеJІсеною відповідш,ьністю "Субору Україна" 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудпя 2019 р. 

При.мітки до фіпапсовоі· звітпості за рік, що закіпчився ЗІ грудпя 2019 р. 

Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою варт1стю кожного 

фінансового активу в балансі (звіті про фінансовий стан). 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання 

у строки їх погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, 

наскільки це можливо, ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків 

їх погашення як у звичайних, так і в несприятливих умовах, уникаючи при цьому неприйнятних 

збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства. 

Строки погашення всіх фінансових зобов'язань становлять до 1 року. Товариство має достатній 

грошовий потік від продажів для забезпечення виплат по короткостроковим зобов'язанням. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових курсів, таких як курси обміну валют, 

процентні ставки та курси акцій, впливатимуть на доходи чи на вартість фінансових інструментів 

Товариства. Мета управління ринковим ризиком полягає у встановленні контролю за рівнем 

ринкового ризику у прийнятних межах, з одночасною оптимізацією прибутковості. 

Валютний ризик 

Товариство наражається на валютний ризик через те, що існує незіставність між валютою, у якій 

робляться закупки товарів, та функціональною валютою. Функціональна валюта Товариства -

гривня, в той час як валюта транзакцій із закупівлі - японська єна та долар США. Основні продажі 

Товариства здійснюются українським покупцям у гривні. 

Рівень валютного ризику 

Рівень валютного ризику представлений таким чином: 

(у тисячах гривепь) 

31 грудня 2019 

Гроші та їх еквіваленти 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги та інша поточна дебіторська заборгованість 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

Чиста балансова валютна позиція 

Форвардні контракти 

Чистий валютний ризик 

У доларах 

США 

200 

200 

200 

У євро у японських 
єнах 

1 711 

1 259 

(22 402) 

(І 9 432) 

69 248 

49 816 
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Товариство з об.111еJІсе11ою відповідаль11істю "Субару Украіі1а" 

Фінансова звітність за рік. що закінчився З/ грудня 2019 р. 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився ЗІ грудня 2019 р. 

(У тисячах гривень) 

31 грудня 2018 

Гроші та їх еквіваленти 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги та інша поточна дебіторська заборгованість 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

Чиста балансова валютна позиція 

Форвардні контракти 

Чистий валютний ризик 

У доларах 

США 

62 

60 

(18 824) 

( І 8 702) 

77 306 

58604 

У євро у япноських 
єнах 

293 

396 

(60 759) 

(60 070) 

93 506 

1 33 436 

Щодо монетарних активів та зобов'язань, деномінованих в іноземних валютах, політика 
Товариства полягає у забезпеченні того, щоб підтримувати чисту валютну позицію на 
прийнятному рівні, купуючи або продаючи іноземну валюту за поточними ставками, коли це 
необхідно для вирішення короткострокових дисбалансів. Крім того, Товариство укладає 
короткострокові форвардні контракти з банками у японській єні або доларі США для цілей 
виконання зобов'язань перед материнською компанією, що виникають на закупівлях товарів. 
Товариство укладає форвардні контракти на етапі контрактних повідомлень (contract 110tes), ще 
до моменту визнання запасів та відповідної кредиторської заборгованості. Відповідно, сума за 
форвардними контрактами в таблицях вище представлена гривневим еквівалентом, по курсу 
встановленому Національним Банком України на звітну дату, сум у валюті за форвардними 
контрактами, що були підписані та ще не виконані станом на 31 грудня 2019 та 2018. 

Аналіз чутливості 

Обгрунтовано можливе укріплення (послаблення) гривні на І 0% по відношенню до інших 
валют, вплинуло б на оцінку фінансових інструментів, деномінованих в іноземних валютах, і 
величину власного капіталу та чистого прибутку на вказані нижче суми. Для аналізу було 
використано припущення, що усі інші фактори залишаються незмінними. 

(у тисячах гривень) 

3] грудня 2019

Японська єна 

Долар США 

Євро 

31 грудня 2018 

Японська єна 

Долар США 

Євро 

Укріплення 

Прибуток (збиток) 

(4 085) 

(І 6) 

(2 742) 

(4 806) 

Послаблення 

Прибуток (збиток) 

45 

4 085 

16 

2 742 

4 806 



Процентний ризик 

Товариство з обАtеJІсеною відповідальністю "Субару Україна" 

Фінансова звітність за рік, що закінчився З І грудня 2019 р. 
При.мітки до фінансової звітності за рік, що закінчився ЗІ грудня 2019 р. 

Зміни процентних ставок впливають переважно на запозичення та грошові кошти, змінюючи 

або їх справедливу вартість (інструменти з фіксованою ставкою), або майбутні потоки грошових 
коштів (інструменти з перемінною ставкою). Управлінський персонал не має офіційної політики 

визначення співвідношення сум фінансових інструментів з фіксованими процентними ставками 

і фінансових інструментів з перемінними процентними ставками. Однак при отриманні нового 

фінансування чи розміщенні коштів, і в подальшому, управлінський персонал керується своїми 

судженнями для прийняття рішення щодо того, яка процентна ставка - фіксована чи перемінна 
- буде більш вигідною для Товариства протягом очікуваного періоду до строку погашення

фінансового інструменту.

У Товариства немає фінансових інструментів з перемінною ставкою і воно не обліковує 

фінансові інструменти із фіксованою ставкою по справедливій вартості. Отже, зміна в 

процентних ставках на звітну дату не матиме значного впливу на прибуток чи капітал. 

Справедлива вартість 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань була визначена із застосуванням 
наявної ринкової інформації та відповідних методологій оцінки вартості. Однак для оцінки 

справедливої вартості необхідно застосовувати судження при тлумаченні ринкових даних. 
Отже, такі оцінки не обов'язково вказують суми, які могли б бути отримані на ринку у даний 
час. Використання різних припущень стосовно ринку та/або методологій оцінки може мати 
суттєвий вплив на оцінену справедливу вартість. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається за допомогою 

методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки вартості 
на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки чи 
розповсюдження цієї фінансової звітності. Ці розрахунки не відображають премій чи дисконтів, 
які можуть виникнути внаслідок пропозиції одночасно всієї суми певного фінансового 
інструмента, що належить Товариству. Оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях 

щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик 
ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. 

Оцінка справедливої вартості грунтується на існуючих фінансових інструментах без оцінки 

вартості очікуваної майбутньої діяльності та оцінки активів і зобов'язань, що не вважаються 
фінансовими інструментами. Крім того, ефект оподаткування сум, що можуть бути отримані в 

результаті реалізації нереалізованих прибутків та збитків, який може вплинути на оцінку 
справедливої вартості, не враховувався. 

За оцінками, балансова вартість усіх фінансових активів і зобов'язань Товариства на 31 грудня 

2019 р. та 2018 р. наближена до їх справедливої вартості. 

10 Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язаними сторонами Компанії є щдприємства, які контроmоють Компанію, перебувають пщ 

спільним контролем або суттєвим впливом, а також фізичні особи, які прямо або опосередковано 

здійснюють контроль над Компанією або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі члени 

родини такої фізичної особи. 

Пов' язаними особами -юридичними особами Компанії є ХолдИЮ'Ова Акціонерна Компанія "Соджітз" 

та її дочірні та афілійовані компанії. Пов'язаними особами - фізичними особами є кmочовий 

управлінський персонал - Генеральний Директор та Фінансовий Директор та близькі члени ·ІХ родин. 
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Товариство з обл1еJІСе11ою відповідальністю "Субару Україна" 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

При.мітки до фінансової звітності за рік, що закінчився З І грудня 2019 р. 

Залишки та операції по розрахунках Компанії з пов'язаними сторонами станом на та за роки, що 

закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, наведені насrупним чином: 

• Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги з пов'язаними сторонами - юридичними
особами станом на 31 грудня 2019 року складає 22 402 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 79 583 тис. грн.);

• Об'єм закупівель у пов'язаних сторін - юридичних осіб за 2019 рік складає 422 215 тис. грн.

(2018 р.: 514 lОбтис. грн.);

• Сума винагороди ключового управлінського персоналу за 2019 та2018 роки складає:

(у тисячах гривень) 2019 

Заробітна плата І 671 

Усього 1 671 

11 Потенційні зобов'язання 

2018 

І 350 

1 350 

Компанія здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам 
податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є 
наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися 
ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко 
виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і 
державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів. Податкові декларації 
підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законом мають право застосовувати 
суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для 
перевірок податковими органами протягом трьох наступних календарних років, однак за певних 
обставин цей термін може бути продовжений. Ці факти створюють значно серйозніші податкові 
ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами 
оподаткування. 

Управлінський персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, 
офіційних роз'яснень та рішень судів, що податкові зобов'язання були належним чином 
відображені в обліку. Проте, тлумачення відповідних державних органів можуть відрізнятися, і 
ефект на цю фінансову звітність, якщо державні органи успішно доведуть своє тлумачення, 

може бути значним. 

12 Події після дати балансу 

Поки COVID-19 розповсЮЩh.')'Ється в усьому світі, перший випадок був виявлений в У країні на 
початку березня 2020 року. Щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, 
Україна запровадила загальнодержавний карантин. Вплив цієї пандемії та карантину досі 
залишається незрозумілим, хоча вони можуть вплинути на економічну діяльність ТОВ «Субару 
Україна». Керівництво компанії вживає всіх можливих заходів для підтримання та 

вдосконалення бізнесу компанії в цей складний час. 
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Товариство з об111еJ1сеною відповідмьністю "Субару Україна" 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився З 1 грудня 2019 р. 

Жодних інших подій після дати балансу до дати, коли ця фінансова звітність була затверджена 
до випуску, які вимагають коригування або розкриття, не було. 

Генеральний директор Канеко Такаші 

Головний бухгалтер Дзюбенко Наталія Муртазівна 

04 травня 2020 р. 
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