
 
 

 
 «Перелік документів для фінансового аналізу» 

 
 
 

 

1. Заявка- анкета встановленого зразка. 
2. Специфікація на предмет лізингу (в т. ч. на додаткове обладнання). 
3. Довідка з розшифруванням чистого доходу за напрямками діяльності (згідно з КВЕД)  за останній 

звітний період, що складає фінансовий рік. Для новостворених підприємств довідка надається за 
звітний період, що відповідає періоду фінансової звітності.   

4. Фінансова звітність (баланс, форма 2, форма 3) за останні 6 звітних періодів (з підписом і печаткою 
Клієнта і відміткою Відділу статистики / квитанцією про відправку до Відділу статистики). 
Якшо Форма 3 не подається надати лист, про те що Форма 3 не подається до органів Держстату. 

5. Розшифровка статей балансу (в форматі оборотно-сальдових відомостей у форматі .xls), частина яких 
дорівнює 10 і більше відсотків від загальної суми балансу (при цьому повинні бути розшифровані 80% 
сум, які складають загальну суму відповідної статті). Період надання: за останній фінансовий рік, 
останній доступний квартал поточного року, аналогічний квартал минулого року або ОСВ за останні 4-
ри квартали. 

6. Оборотно-сальдові відомості в форматі .xls  наступних рахунків в розрізі сум та контрагентів – період 
надання: за останній фінансовий рік, останній доступний квартал поточного року, аналогічний квартал 
минулого року або ОСВ за останні 4-ри квартали: 
 Рахунок 10 Основні засоби 
 Рахунок 15 Капітальні інвестиції (надається в разі, коли балансова вартість вище 0). Надається 

також інформація за розміром, етапам і джерел фінансування майбутніх інвестицій. 
 Рахунок 36, 37, Дебіторська заборгованість. 
 Рахунок 20-26 Запаси, готова продукція, сировина 
 Рахунок 50, 60, 61 Довгострокові і короткострокові кредити 
 Рахунок 63, 68 Кредиторська заборгованість 
 Загальна ОСВ по всіх бухгалтерських рахунках  

7. Розшифровки рядків Форми 2 – «Інші операційні доходи», «Інші операційні витрати», «Інші доходи», 
«Інші витрат» в форматі статей витрат та сум. Період надання: за останній фінансовий рік, останній 
доступний квартал поточного року, аналогічний квартал минулого року. 
Період надання: за останній фінансовий рік, останній доступний квартал поточного року, аналогічний 
квартал минулого року або ОСВ за останні 4-ри квартали. 

8. Кредитні та лізингові договори та графіки погашень до них. 
9. Карти / оборотно-сальдові відомості по рахункам 31, 32 (Банківські рахунки) із призначенням платежів 

у розрізі контрагентів за останні 12 міс., помісячно. 
10. Копії угод з основними постачальниками (3-5 шт.) 
11. Копії угод з основними покупцями/замовниками (3-5 шт.) 
12. Історія розвитку бізнесу Лізингоотримувача та Групи. 
 
 

Якщо рішення приймається на підставі звітності по групі підприємств, зазначені документи повинні бути 
надані по всіх підприємствах, що беруть участь у консолідації. 
 
Перелік не є вичерпним, і для підтвердження кредитоспроможності позичальника Банк може запитати 
додаткову інформацію. 


