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ЧАСТИНА 3

Фінансова звітність емітентів та небанківських установ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ»

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
  КОДИ
  2018 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ» за ЄДРПОУ 39799390
Територія Вінницька за КОАТУУ 0510100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з 
обмеженою відповідальністю   за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників*  3    
Адреса, телефон вулиця Зодчих,  буд. 15, н.п. 147, м. Вінниця , 
Вінницька обл.., 21037  508820  
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 1 43
первісна вартість 1001 5 48
накопичена амортизація 1002 4 5
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 4 19
первісна вартість 1011 16 36
знос 1012 12 17
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4121 12049
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 4126 12111
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 5 6
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 66 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 147
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 2999 1839
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 2999 1839
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 3070 2094
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 7196 14205
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 20 52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1020 1977
Неоплачений капітал 1425 (4000) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 7040 12029
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 - -
розрахунками з бюджетом 1620 140 217
у тому числі з податку на прибуток 1621 140 217
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 - 1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 16 18
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - 1940
Усього за розділом III 1695 156 2176
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800 - -
Баланс 1900 7196 14205

Керівник  Фролов Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Бурякіна І.Л.  

____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – 
КРЕДИТ»

Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 39799390
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за рік 2017 р.
  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 - -
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 
прибуток 2090 - -
збиток 2095 (-) (-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 1540 708
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 (524) (432)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (-) (-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 1016 276
збиток 2195 (-) (-)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 190 505
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК № 427  18.04.2018

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА90

Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1206 781
збиток 2295 (-) (-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (217) (140)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 989 641
збиток 2355 (-) (-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 989 641

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 12 -
Витрати на оплату праці 2505 305 287
Відрахування на соціальні заходи 2510 67 63
Амортизація 2515 7 11
Інші операційні витрати 2520 133 71
Разом 2550 524 432

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Фролов Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Бурякіна І.Л. 

КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – 
КРЕДИТ»

Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 39799390
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за рік 2017 р.
  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - 1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 4838 4969
Інші надходження 3095 1489 726
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (136) (72)
Праці 3105 (244) (222)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (67) (60)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (199) (141)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (140) (87)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 
і зборів 3118 (59) (54)
Витрачання на оплату авансів 3135 (-) (-)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (9) (3)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (12898) (5220)
Інші витрачання 3190 (-) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7226 -22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 201 496
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (-) (-)
необоротних активів 3260 (75) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Витрачення на надання позик 3275 (-) (-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 126 496
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 4000 -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 1940 -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 3365 (-) (-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 (-) (-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах  3375 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5940 -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1160 474
Залишок коштів на початок року 3405 2999 2525
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 1839 2999

Керівник  Фролов Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Бурякіна І.Л. 

КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю  «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 39799390

Звіт про власний капітал 
за рік 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 10000 - - 20 1020 (4000) - 7040
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 10000 - - 20 1020 (4000) - 7040
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 989 - - 989
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 32 (32) - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - 4000 - 4000
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 32 957 4000 - 4989
Залишок на кінець року 4300 10000 - - 52 1977 - - 12029

Керівник  Фролов Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Бурякіна І.Л. 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2017 рік

Товариства з обмеженою відповідальністю
 «ФІНАНСОВО — КРЕДИТНА УСТАНОВА

 «ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ»
ЗМІСТ

Звіт про фінансовий стан (баланс) 3
Звіт про прибутки та збитки і інший сукупний дохід 4
Звіт про рух коштів (за прямим методом) 5
Звіт про зміни у власному капіталі 6
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
1 Загальна інформація 8
2 Основа підготовки фінансової звітності 9

3 Економічне середовище та умови діяльності
4 Основні облікові оцінки і припущення 10
5 Основні принципи облікової політики 11
6 Основні засоби 16
7 Нематеріальні активи 16
8 Відстрочені податкові активи 17
9 Дебіторська заборгованість 17
10 Грошові кошти та їх еквіваленти 18
11 Зареєстрований (пайовий) капітал 18
12 Резервний капітал 18
13 Короткострокова поточна кредиторська заборгованість 19
14 Доходи і витрати 19
15 Податок на прибуток 20
16 Потенційні зобов’язання 20
17 Управління ризиками 20
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА 91

18 Операції з пов’язаними сторонами 21
19 Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але ще не 

вступили в силу 22
20 Умовні активи та зобов’язання 25
21 Вплив інфляції на монетарні статті 25
22 Події після звітного періоду 25

Звіт про фінансовий стан (баланс) ( тис. грн.)
Стаття Звіту про фінансовий стан (балансу) Прим. На 31.12.2017р. На 31.12.2016р.
1  2 3  3 
 Необоротні активи 
 Нематеріальні активи 7 43 1
 Основні засоби 6 19 4
 Довгострокова дебіторська заборгованість 9 12049 4121
Необоротні активи  12111 4126
 Оборотні активи 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 9 6 5
 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 9 102 66
Інша поточна дебіторська заборгованість 9 147 0
 Грошові кошти та їх еквіваленти  10 1839 2999
Оборотні активи  2094 3070
АКТИВИ 14205 7196
Капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал  11 10000 10000
 Резервний капітал 12 52 20
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1977 1020
 Неоплачений капітал  11 0 (4000)
Капітал 12029 7040
Зобов’язання
 Поточні забезпечення за розрахунками з бюджетом 15 217 140
 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1 0
 Поточні забезпечення  15 18 16
 Інші поточні зобов’язання 18 1940 0
Зобов’язання 2176 156
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 14205 7196

Звіт про прибутки та збитки і інший сукупний дохід
 ( тис. грн.)

Статті Звіту про прибутки та збитки і інший сукупний 
дохід Прим.

 За рік, що 
закінчився За попередній рік
31.12.2017р. 31.12.2016р.

1  2  3  3 
Дохід  14 0 0
Інші операційні доходи  14 1 540 708
 Разом доходи 1 540 708
Витрати на матеріали 14 (12) (0)
Витрати на оплату праці 14 (305) (287)
Відрахування на соціальні заходи 14 (67) (63)
Амортизація 14 (7) (11)
Інші операційні витрати  14 (133) (71)
 Разом витрати (524) (432)
Прибуток (збиток) до оподаткування від операційної 
діяльності 1016 276
Інші фінансові доходи 190 505
Фінансовий результат до оподаткування(прибуток/
збиток) 1 206 781
Витрати з податку на прибуток 15 (217) (140)
 Чистий прибуток (збиток)      989 641

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 ( тис. грн.)

Стаття Звіту про рух грошових коштів Прим.
За рік, що 
закінчився За попередній рік
31.12.2017р. 31.12.2016р.

1 2 3 4
Операційна діяльності
Надходження від :
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 0 1
Надходження фінансових установ від повернення позик 4 838 4 969
Інші надходження 1 489 726
Витрачання на оплату за товари(робіт, послуг) (136) (72)
Витрачання на оплату праці (244) (222)
Витрачання на відрахування на соціальні заходи (67) (60)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 15 (140) (87)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (59) (54)
Витрачання на оплату повернення авансів (9) (3)
Витрачання фінансових установ на надання позик (12 898) (5 220)
Чистий рух коштів від операційної діяльності  -7 226 -22 
Інвестиційна діяльність - -
Надходження від отриманих відсотків 201 496
Витрачання на придбання необоротних активів (75) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  126 496
Фінансова діяльність - -
Надходження від власного капіталу  11 4 000 -
Інші надходження 1940 -
Чистий рух грошових від фінансової діяльності 5 940 -
Чистий рух грошових коштів за звітний період  - 1 160 474
Залишок коштів на початок року  2999 2525
Залишок коштів на кінець року  10 1839 2999

 Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік ( тис. грн.)

Статті Примітки Зареєстро-
ваний капітал 

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7
Залишок 
на 01.01.2015р.
Рух капіталу в 2015 році
Чистий прибуток (збиток) 
за 2015рік 399 399
Надходження внесків від 
учасників 6000 6000
Всього змін у капіталі за 
2015 рік 6000 399 6399
Залишок 
на 31.12.2015р. - 6000 - 399 - 6399
Скоригований залишок на 
31.12.2015 р. 6000 399 6399
Рух капіталу в 2016 році
Чистий прибуток (збиток) 
за 2016рік 641 641
Розподіл прибутку: 
відрахування до резервного 
капіталу

12 20 (20)

Внески учасників: внески до 
капіталу - 4000 - - (4000)  -
Всього змін у капіталі за 
2016 рік 4000 20 621 (4000) 641
Залишок
на 31.12.2016 р. 12 10000 20 1020 (4000) 7040

 Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік ( тис. грн.)

Статті Примітки Зареєстро-
ваний капітал 

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7
Залишок 
на 31.12.2016р. 10000 20 1020 (4000) 7040
Скоригований залишок на 
31.12.2016 р. 10000 20 1020 (4000) 7040
Рух капіталу в 2017 році
Чистий прибуток (збиток) 
за 2017рік 989 989

Статті Примітки Зареєстро-
ваний капітал 

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Всього

Розподіл прибутку: 
відрахування до резервного 
капіталу

12 32 (32)

Внески учасників: 
погашення заборгованості з 
капіталу

- - - - 4000 4000

Всього змін у капіталі за 
2017 рік - - 32 957 4000 4989
Залишок
на 31.12.2017 р. 12 10000 52 1977 - 12029

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю

 «ФІНАНСОВО — КРЕДИТНА УСТАНОВА 
«ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ»

1. Загальна інформація.
  Товариство  є  іншою  кредитною  установою,  суб’єктом  господарської  діяльності,  яке  функціонує  на 

принципах ініціативності, економічної та правової самостійності, прибутковості.

Повна назва Товариства  Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 
УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ – КРЕДИТ» 

Скорочена назва Товариства  ТОВ «ФКУ «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ ”
Код за ЄДРПОУ 39799390
Місцезнаходження 21037, Україна, м. Вінниця , вул. Зодчих, буд. 15, приміщення № 147
Міжміський код та телефон 0432-50-88-20 , факс 0432-50-88-20
Державна реєстрація:
дата проведення та орган реєстрації

23.05.2015р. Реєстраційна служба Вінницького міського управління 
юстиції

зміна свідоцтва про державну 
реєстрацію в зв’язку зі зміною 
найменування (чинне)

Зміни відсутні

Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг :
реєстрація кредитною фінансовою 
установою 
дата зміни свідоцтва

29.10.2015р. № 149 ІК

код фінансової установи 16, реєстраційний № 16103229

06.12.2016р.
Основний вид діяльності за КВЕД 64.92
Наявність відділень відсутні
Відповідальні особи:
Директор 
Головний бухгалтер

Фролов Олександр Олександрович
Бурякіна Ірина Леонідівна

Чисельність працюючих  3
Найменування материнської компанії
Товариство є самостійним суб’єктом.
Види діяльності Товариства
Відповідно до свого Статуту Товариство здійснює наступні види діяльності:
- надання фінансових кредитів фізичним та юридичним особам за рахунок власних коштів.
Органи управління та контролю
Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Учасників. 
Виконавчий орган управління — Директор. 
Орган контролю — Ревізійна комісія.
2. Основа підготовки фінансової звітності.
 Для складання фінансової звітності керівництво Товариства виконує оцінку відображених у фінансової 

звітності  активів,  пасивів,  доходів  та  витрат,  виходячи  з  концепції  безперервного  функціонування  та 
дотримується тих самих облікових політик.

  Фінансова  звітність  Товариства  є  фінансовою  звітністю  загального  призначення,  яка  сформована  з 
метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків Товариства для 
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

 Відповідно до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від  16.07.99р.  №996-ХІV  ...  підприємства,  які  провадять  господарську  діяльність  за  видами,  перелік  яких 
визначається  КМУ,  складають  фінансову  звітність  та  консолідовану  фінансову  звітність  за  міжнародними 
стандартами.

 Відповідно до п. 2 Постанови КМУ від 28 лютого 2000 р. N 419 «Про затвердження Порядку подання 
фінансової звітності» фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними 
стандартами  фінансової  звітності  підприємствами,  які  провадять  господарську  діяльність  з  надання 
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), у т.ч.  інші 
кредитні установи, починаючи з 1 січня 2013 року.

 Фінансова звітність складена як повна фінансова звітність за МСФЗ станом на 31.12.2017 р., згідно 
чинних на звітну дату стандартів МСФЗ.

 Основа представлення. 
  Підприємство  вело  облікові  записи  відповідно  до  вимог  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського 

обліку. З дати створення Товариства фінансова звітність складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були 
розроблені Радою  (Комітетом)  з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,  та роз’яснень Комітету  з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, 
що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової 
звітності.

 Функціональна валюта і валюта звітності.
 Фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах гривень. Національна валюта 

України є також функціональною валютою Товариства.
 Рішення про затвердження фінансової звітності
 Фінансова  звітність  буде  затверджена  до  випуску  (  з  метою  оприлюднення  )  на  засіданні  Зборів 

Учасників Засновників Товариства, які відбудуться 27 лютого 2018 року.
 Ні Учасники Товариства, ні інші особи не мають право вносити зміни до цієї фінансової звітності після 

її затвердження до випуску.
 3. Економічне середовище та умови діяльності.
 Протягом  2017  року  продовжувалась  спостерігатися  негативна  економічна  ситуація,  що  було 

обумовлено наступними факторами:
•	 військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв’язків унаслідок анексії АР Крим;
•	 цінова кон’юктура світового ринку сировинних та високотехнологічних товарів, енергоресурсів;
•	 економічна  блокада  ОРДЛО.  Результатом  стало  збільшення  залежності  України  від  імпорту 

енергоресурсів,  у першу чергу вугілля,  зміна співвідношення потужностей різних  типів  електростанцій,  яке 
надмірно перевищило допустимі навантаження на деякі з них;

•	 зниження  купівельної  спроможності  населення  внаслідок  зменшення  реальних  доходів 
населення;

•	 погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, скорочення 
державного фінансування та високий рівень невизначеності;

•	  падіння рівня життя населення та проблеми в фінансових відносинах;
•	 зростання  зовнішнього  боргу  країни  протягом  2017  року  на  3,9  млрд.доларів  (  з  2015  року 

загалом на 15 млрд.доларів);
•	 зменшення тиску у системі українського газопроводу збільшує ризик втрати Україною статусу 

транзитної держави і зменшення надходжень до бюджету тощо.
Негативні  явища,  які  відбуваються  в  Україні,  а  саме  геополітична  нестабільність,  зниження  основних 

економічних показників, посилення інфляційних процесів, коливання курсу національної валюти, погіршення 
інвестиційного  клімату,  повільне  відновлення  довіри  до  фінансової  системи,  недосконалість  процедур 
стягнення застави у випадку невиконання боржником зобов’язань за кредитом вплинули та можуть надалі 
мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний 
момент визначити неможливо.

Девальвація національної валюти призвела до тиску на індекс споживчих цін. Офіційний рівень інфляції 
в Україні за 2017 рік сягнув 13,7% ( за 2016 рік від був -12,4%). ВВП України в 2017 році виріс на 2,1% ( в 2016 
році українська економіка зросла на 2,3% після спаду у 2015 році на 9,8%). 

 4. Основні облікові оцінки і припущення.
 Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, 

оцінок  і припущень, які мають вплив на використання принципів облікової політики, а також суми активів  і 
зобов’язань, які відображено у звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному 
досвіді та факторах, які є обґрунтованими у даних обставинах, результати яких формують основу для суджень 
відносно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел.

 Строк корисного використання основних засобів і нематеріальних активів.
 Амортизація основних засобів  і  нематеріальних активів нараховується протягом строку  їх  корисного 

використання. Строки корисного використання ґрунтуються на оцінках керівництвом періоду, коли актив буде 
приносити прибуток. 

 Податок на прибуток.
 Підприємство вважає, що воно нараховує податкові зобов’язання відповідним чином для всіх відкритих 
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періодів перевірки,  виходячи з власної оцінки багатьох факторів,  включаючи загальний фаховий рівень  та 
інтерпретації  податкового  законодавства.  В  тій  мірі,  в  якій  кінцеві  податкові  наслідки  таких  питань  будуть 
відмінними від визначених сум, такі відмінності будуть мати вплив на витрати з податку на прибуток в періоді, 
в якому буде здійснена оцінка.

 Припущення про безперервність діяльності Товариства.
 Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати 

невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в 
ході звичайної діяльності.

  Надана  звітність  віддзеркалює  поточну  оцінку  керівництва  відносно  можливого  впливу  економічних 
вимог на операції  і фінансове положення Товариства. Подальші вимоги можуть бути відмінними від оцінок 
керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути достовірно 
оцінені. 

 5. Основні принципи облікової політики.
 Основа подання інформації
  Ця  фінансова  звітність  була  підготовлена  як  повна  фінансова  звітність,  відповідно  до  Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, 

наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності.
  Фінансову  звітність  було  складено  управлінським  персоналом  з  використанням  концептуальної 

основи  достовірного  подання  в  межах  концептуальної  основи  загального  призначення,  що  ґрунтується  на 
застосуванні вимог МСФЗ, що були чинні на 31.12.2017 року.

 Концептуальною основою даної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 р., є бухгалтерські 
політики  що  базуються  на  вимогах  МСФЗ,  повний  пакет  за  якими,  включаючи  дані  порівняльного  періоду 
підготовлено станом на 31.12.2017р.

 Безперервно діюче підприємство 
  Керівництво  підготувало  цю  фінансову  звітність  відповідно  до  принципу  подальшого  безперервного 

функціонування. 
 Основні засоби
 Визнання, оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у відповідності до вимог 

МСБО 16 “ Основні засоби”.
  Підприємство  визнає  матеріальний  об’єкт  основним  засобом,  якщо  він  утримується  з  метою 

використання  у  процесі  діяльності,  надання  послуг,  здавання  в  оренду  іншим  особам  або  для  здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання (експлуатації) яких більше 
одного року та вартість яких більше 6000 грн..

 Після первісного визнання активом, основні засоби груп: машини та обладнання, меблі і інші основні 
засоби  обліковуються  та  відображаються  у  фінансовій  звітності  за  історичною  вартістю  за  вирахуванням 
накопиченої амортизації.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на ремонт та технічне 
обслуговування об’єкту, в тому числі  і орендованих основних засобів. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, 
які задовольняють критеріям визнання активу.

  Амортизація  основних  засобів  нараховується  з  моменту  готовності  до  експлуатації,  прямолінійним 
методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості, яка дорівнює нулю, 
протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:

 Строк корисного використання основних засобів за групами:
 Група Строк корисного використання
Комп’ютерне обладнання 2 роки
Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 3 роки
Інші основні засоби 5 років
 Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній основі. 
 Протягом звітного року Товариства не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання.
Товариством прийнято рішення про те, що переоцінку основних засобів не проводити за недоцільністю, 

та обліковувати за залишковою (балансовою) вартістю. 
Вартість  необоротних  активів,  які  не  відповідають  критеріям  визнання  основних  засобів,  визнавати 

витратами при введенні в експлуатацію у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Нематеріальні активи
 Визнання, оцінка, представлення та розкриття нематеріальних активів здійснюється у відповідності до 

вимог МСБО 38 “ Нематеріальні активи”.
  З  метою  ведення  обліку  та  складання  фінансової  звітності  нематеріальні  активи  класифікуються  як 

інші нематеріальні активи. Після первісного визнання активом об’єкти нематеріальних активів оцінюються та 
відображаються у фінансовій звітності за  історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 
збитків від знецінення.

 Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, рівномірно за весь період 
строку корисного використання, який становить 2 роки. 

  Витрати  на  амортизацію  нематеріальних  активів  з  обмеженим  строком  корисного  використання 
визначаються  у  звіті  про  прибутку  та  збитки  в  тій  категорії  витрат,  яка  відповідає  функції  нематеріальних 
активів, і відноситься до адміністративних витрат.

 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі.
  Нематеріальні  активи  з  невизначеним  строком  корисної  експлуатації  (  безстрокові  ліцензії  )  -  не 

амортизуються. Строк корисного використання нематеріальних активів з невизначеним строком використання 
переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки прийнято продовжувати відносити цей актив до 
категорії активів із невизначеним строком використання. 

 МСФЗ не містять окремих положень щодо незавершених капітальних інвестицій, а розглядають їх як 
складову нематеріальних активів .

Фінансові інструменти 
  Фінансові  активи  і  фінансові  зобов’язання,  які  обліковуються  на  балансі  Товариства,  представлені 

грошовими  коштами  та  їх  еквівалентами,  дебіторською  і  кредиторською  заборгованістю,  фінансовими 
вкладеннями та іншими зобов’язаннями. Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю. 

 Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними сторонами, 
що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових 
активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань, що котируються на активному ринку.

 Стосовно активів та зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються.
 Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація 

про  ринкові  ціни  із  зовнішніх  джерел,  використовуються  такі  методики  оцінки,  як  модель  дисконтування 
грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними 
сторонами,  або  аналіз  фінансової  інформації  про  об’єкти  інвестування.  Застосування  методик  оцінки 
може  вимагати  припущень,  що  не  підкріплені  ринковими  даними.  У  цій  фінансовій  звітності  інформація 
розкривається  у  тих  випадках,  коли  заміна  будь-якого  такого  припущення  можливим  альтернативним 
варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.

Визнання та припинення визнання фінансових інструментів
 Фінансові інструменти визнаються за справедливою вартістю. Найкращим підтвердженням справедливої 

вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається 
лише у тому випадку, якщо  існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої 
можуть бути  інші поточні  угоди з  тим самим фінансовим  інструментом, що спостерігаються на ринку,  або 
методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.

 Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, 
визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату 
здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов’язується поставити фінансовий актив. Усі інші операції 
з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб’єкт господарювання стає стороною договору 
про придбання фінансового інструменту.

 Товариство припиняє визнавати фінансові активи у випадку закінчення терміну дії прав на отримання 
грошових надходжень від такого активу.

 Фінансові  інструменти класифікуються,  як  зобов’язання або капітал,  у  відповідності  з  контрактними 
зобов’язаннями. Прибутки  і збитки, які відносяться до фінансових  інструментів, які класифіковані як актив 
або зобов’язання, відображаються у звітності, як доходи або витрати. 

 Товариство припиняє визнавати фінансові зобов’язання у разі погашення, анулювання або закінчення 
терміну погашення відповідного зобов’язання.

 Запаси
  Запаси  відображаються  по  меншій  з  двох  величин:  собівартості  або  чистій  вартості  реалізації.  На 

витрати запаси відносяться по методу ФІФО “ перше надходження-перший видаток”.
 Дебіторська заборгованість
 Дебіторська  заборгованість  –  це  фінансовий  актив,  який  являє  собою  контрактне  право  отримати 

грошові  кошти  або  інший  фінансовий актив  від  іншого  суб’єкта  господарювання. Для фінансової  звітності 
дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Безнадійна дебіторська заборгованість 
на підприємстві відсутня.

 Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після 
визнання  зменшення  ко рисності,  то  попередньо  визнаний  збиток  від  зменшення  корисності  сторнований 
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 

повернення дебіторської заборгованості вона списана за рахунок створеного резерву на покриття збитків від 
зменшення корисності.

 Безнадійна та сумнівна дебіторська заборгованість в звітному періоді не виникала, резерв сумнівних 
боргів не створювався.

 Дебіторська  заборгованість  пов’язана  з  основною  фінансовою  діяльністю відображається  за 
амортизованою  вартістю,  розрахованої  з  використанням  методу  ефективної  ставки  відсотка.  Ефективна 
ставка відсотка — це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів від строку 
погашення до поточної чистої балансової вартості фінансового активу.

  Аналітичний  облік  дебіторської  заборгованості  ведеться  за  кожним  дебітором,  групою,  за  видами 
заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

 Інша дебіторська заборгованість
 Інша дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень. Для відображення 

заборгованості по чистій вартості був проведений аналіз заборгованості за строками її виникнення. У зв’язку 
з відсутністю надійної інформації про фінансовий стан боржника оцінка можливих збитків може відрізнятися 
від реальних в подальшому. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти
  Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти  включають  грошові  кошти  на  банківських  рахунках  Товариства. 

Товариство операції з готівковими коштами не здійснює.
 Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2017 році відсутні.
 Операційна оренда
 Визначення того, чи є угода орендною або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності операції. 

При  цьому  необхідно  встановити  чи  залежить  виконання  угоди  від  використання  конкретного  активу  або 
активів, чи переходить право користування активом у результаті даної угоди.

  Товариство  виступає  орендарем  офісного  приміщення  на  підставі  договору  найму  №  БМ-468  від  01 
листопада 2016 року.

  Операційні  орендні  платежі  відображаються  як  витрати  у  звіті  про  фінансові  результати  на  підставі 
лінійного методу протягом періоду оренди.

 Знецінення активів
  У  відповідності  з  вимогами  МСБО  36  «Знецінення  активів»,  вартість  активів  розраховується,  як 

найменша з двох визначених величин: або чиста вартість реалізації, або прибутковість використання активу. 
Чиста вартість реалізації – це сума, яку можна отримати у разі продажу активу непов’язаним сторонам, яка 
відбувається у нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж.

  Наприкінці  кожного  звітного  періоду  Товариство  оцінює  наявність  об’єктивних  свідчень  того,  що 
корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується. Якщо таке свідчення є, Товариство 
визначає  суми  збитку  від  зменшення  корисності.  До  об’єктивних  свідчень  знецінення  фінансових  активів 
можуть бути віднесені  неплатежі,  інше невиконання боржниками своїх  зобо’язань  тощо. Фінансовий актив 
або  група  фінансових  активів  вважаються  знеціненими  тоді  і  тільки  тоді,  коли  існує  об’єктивне  свідчення 
знецінення  в  результаті  однієї  або  більше  подій,  що  відбулися  після  первісного  визнання  активу,  які 
піддаються надійній оцінці і впливатимуть на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або 
групи фінансових активів.

 Оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за тими ж принципами що і оцінка фінансових активів. 
Визнання  фінансового  зобов’язання  в  балансі  припиняється  якщо  зобов’язання  погашено,  анульовано  або 
термін його дії вичерпано. Якщо фінансове зобов’язання змінюється іншим зобов’язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво інших умовах, або якщо умови наявного зобов’язання значно змінені, така заміна або 
зміни  враховуються  як  припинення  визнання  первісного  зобов’язання  і  початок  визнаного  зобов’язання,  а 
різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про фінансовий результат. 

 Статутний капітал 
 Статутний капітал відображається по первісній вартості внесків Засновників. 
 Визнання доходів
 Доходи визнаються за кожним видом діяльності (операційної,  інвестиційної, фінансової) Товариства. 

Критерії  визнання  доходу  застосовуються  окремо  до  кожної  операції  Товариства.  Кожний  вид  доходу 
відображається в бухгалтерському обліку окремо. 

  Процентні  доходи  визнаються  за  принципом  нарахування  і  відповідності.  Доходи  визнаються  в 
бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

 Товариство отримує основний дохід від фінансової діяльності у вигляді нарахованих відсотків на суму 
наданого фінансового кредиту та комісійні доходи у вигляді відсотка від вартості кредиту на умовах згідно 
договору кредиту із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

  Товариство  отримує  інший  дохід,  який  не  пов’язаний  з  проведенням  операційної  діяльності,  від 
розміщення  тимчасово  вільних  грошових  коштів,  а  саме:  відсотки  на  залишки  по  рахункам.  Інший  дохід 
визнається, коли є впевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від проведених операцій і розмір 
доходу можна достовірно визначити. 

 Всі  інші комісійні  та  інші статті доходів та витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування 
залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого 
обсягу і загального обсягу послуг, які мають бути надані. 

Визнання витрат
 Витрати Товариство вважає витратами звітного періоду. 
 Товариство несе витрати в процесі своєї операційної діяльності.
  Витрати  визнаються  у  звіті  про  фінансові  результати  негайно,  якщо  витрати  не  створюють  великі 

майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
вимогам визнання як актив у балансі.

 Якщо виникнення економічних вигод очікується протягом кількох облікових періодів і зв’язок з доходом 
може бути простежено тільки в цілому або побічно, витрати у звіті про фінансові результати визнаються на 
основі методу раціонального розподілу.

Резерви 
 Товариство здійснює розрахунок резерву сумнівних боргів за фінансовою дебіторською заборгованістю 

залежно від строків погашення заборгованості, передбачених договорами або правилами здійснення операцій/
 розрахунків, установленими законодавством України. 
За станом на 31 грудня 2017 року всі надані кредити, нараховані відсотки та інші платежі за кредитами, а 

також інша дебіторська заборгованість є непростроченими, не знеціненими. Резерв не нараховувався.
 Товариство формує у поточному році Резерв по забезпеченню майбутніх виплат  і платежів у вигляді 

забезпечення виплат відпусток. 
 Оподаткування
 Витрати  з  податку  на  прибуток  визначаються  та  відображаються  у  фінансовій  звітності  Товариства 

відповідно  до  МСБО  12.  Податок  на  прибуток  обчислюється  виходячи  з  бухгалтерського  фінансового 
результату  (прибутку  чи  збитку).  Визначення  фінансового  результату  проводиться  щомісячно.  Величина 
нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються 1 раз на рік в кінці звітного року.

 Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.
 Винагороди працівникам
 Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України, оплачувані річні відпустки 

нараховуються  у  тому  періоді,  в  якому  відповідні  нарахування  здійснювались  працівникам  Товариства. 
Товариство не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів 
по державній системі соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством 
України.

 6. Основні засоби
 Основні  засоби  Товариства  враховуються  у  звіті  про  фінансовий  стан  за  первісною  вартістю,  що 

включає всі  витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного використання,  за вирахуванням 
накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

 Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. 
Вартість заміни значних компонентів обладнання інших основних засобів капіталізуються, а компоненти що 
були замінені, списуються. 

 Первісна оцінка основних засобів Товариства відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”.
 Індексація, переоцінка балансової вартості основних засобів не проводилась.
 Товариство не має інвестиційної нерухомості, біологічних активів.
 Протягом 2017 року Товариство не проводило списання основних засобів.
 Основні засоби станом на 31 грудня 2017 року можуть бути представлені наступним чином:

 ( тис. грн.) 
Первісна вартість
на 01.01.2017

Амортизація на початок 
  Надійшло Амортизація  Балансова вартість на 31.12.2017

16 12 20 5 19
7. Нематеріальні активи
 Нематеріальні активи Товариства включають комп’ютерне програмне забезпечення та інформаційний 

ресурс. Нематеріальні активи Товариства обліковуються відповідно до вимог МСБО 38. 
 Протягом 2017 року Товариство не проводило списання нематеріальних активів.
 Товариство оплатило вартість ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових 

послуг  (  крім професійної діяльності  на ринку цінних паперів),  а  саме на надання коштів  у позику,  в  тому 
числі  і  на  умовах  фінансового  кредиту,  у  сумі  3200,00грн.,  яка  не  амортизується.  Товариство  розглянуло 
нематеріальний актив у вигляді ліцензії як такий, що має невизначений строк корисної експлуатації, виходячи 
з аналізу всіх відповідних чинників, насамперед відсутнє передбачуване обмеження періоду, протягом якого 
такий актив буде, за очікуванням, генерувати надходження чистих грошових потоків до Товариства. 

 Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.
 Обмеження права власності Товариства на нематеріальні активи відсутні.
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 Протягом 2017 року Товариство сплатило кошти у сумі 40000,00грн., пов’язані з розробкою програмного 
забезпечення “ Модуль мікрофінансування” ( договір № 17 від 05.07.2017р. на загальну суму 50000,00грн.). 
Станом  на  31.12.2017р.  по  договору  зобов’язання  виконані  частково  на  суму  40000,00грн.  (  підтверджено 
актами виконаних робіт), які обліковуються на субрахунку 154 “ Незавершені капітальні вкладення”.

 Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2017 року можуть бути представлені наступним чином:
( тис. грн.)

Первісна вартість
на 01.01.2017

Амортизація на 
початок Надійшло Амортизація  Балансова вартість на 31.12.2017

5 4 43 1 43
8. Відстрочені податкові активи
  Відстрочений  податок  відображається  у  відношенні  тимчасових  різниць  активів,  що  виникають 

між  балансовою  вартістю,  активів  і  зобов’язань,  що  визначаються  для  цілей  їх  відображення  в  фінансовій 
звітності, і їх податковою базою. 

 З 01січня 2015 року відповідно до статті 134 Податкового кодексу України для платників податку,  у 
яких річний дохід від будь-якої діяльності  (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 
бухгалтерського  обліку  за  останній  річний  звітний  (податковий)  період  не  перевищує  двадцяти  мільйонів 
гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування 
на усі різниці.

  Використовуючи  норми  статті  134  Податкового  кодексу  України,  Товариство  прийняло  рішення  про 
незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці, крім від’ємного 
результату.

9. Дебіторська заборгованість
 Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня може бути представлена наступним чином:
 ( тис. грн.)

Дебіторська заборгованість 31.12.2016 31.12.2017
 Заборгованість за наданими фінансовими кредитами 4121 12049
 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 5 6
 Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 66 102
 Інша поточна дебіторська заборгованість 0 147
 Всього дебіторська заборгованість 4192 12304

  До  іншої  поточної  дебіторської  заборгованості  Товариство  включає  заборгованість  за  кредитними 
договорами, термін яких менше 12 місяців. 

 10. Грошові кошти та їх еквіваленти
 Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня можуть бути представлені наступним чином: 
 ( тис. грн.)

Грошові кошти та їх еквіваленти 31.12.2016 31.12.2017
 Грошові кошти у касі 0 0
 Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках у банках 14 69
 Грошові кошти внаціональній валюті на депозитних рахунках у 
банках 2985 1770
 Всього грошові кошти та їх еквіваленти. 2999 1839

11. Зареєстрований ( пайовий ) капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал включає в себе внески Засновників і станом на 31 грудня 2016 року 

може бути представлений наступним чином: 

Засновники Частка % 31.12.2016
Зареєстрований Неоплачений

Гіренко Т.М. 50 % 5 000 000,00 2 000 000,00
Гіренко Г.Й. 25%  2 500 000,00 1 000 000,00
Гіренко А.Т. 25 % 2 500 000,00 1 000 000,00
Всього капітал. 100 % 10 000 000,00 4 000 000,00

 Зареєстрований ( пайовий ) капітал включає в себе внески Засновників і станом на 31 грудня 2017 року 
може бути представлений наступним чином: 

Засновники Частка % 31.12.2017
Зареєстрований Неоплачений

Гіренко Т.М. 50 % 5 000 000,00 -
Гіренко Г.Й. 25% 2 500 000,00 -
Гіренко А.Т. 25 % 2 500 000,00 -
Всього капітал. 100 % 10 000 000,00 -

12. Резервний капітал
 У  “  Положення  про  Фонди”  Товариства  передбачено,  що  резервний  фонд  створюється  у  розмірі  25 

відсотків  Статутного  капіталу.  Розмір  щорічних  відрахувань  до  резервного  фонду  визначається  зборами 
Учасників Товариства та не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Резервний фонд по рішенню 
Учасників Товариства може бути використаний на покриття збитків внаслідок діяльності підприємства і на інші 
цілі, які не суперечать українському законодавству. Станом на 31 грудня 2017 року представлені наступним 
чином: 

 ( тис. грн.)
Види капіталу 31.12.2016 31.12.2017
 Резервний капітал 20 52
 Всього  20 52

13. Короткострокова поточна кредиторська заборгованість
 Короткострокова поточна кредиторська заборгованість станом на 31 грудня може бути представлена 

наступним чином: 
 ( тис. грн.)

Короткострокова поточна кредиторська заборгованість 31.12.2016 31.12.2017
 Заборгованість з постачальниками за товари, роботи, послуги 0 0
 Розрахунки з податку на прибуток 140 217
 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 0 1
 Поточні забезпечення  16 18
 Інші поточні зобов`язання 0 1940
 Всього поточна кредиторська заборгованість 156 2176

 До складу поточного забезпечення входить резерв щорічних відпусток у сумі: на 31.12.2016р. - 15623,45 
грн., на 31.12.2017р. - 17867,94грн..

  До  складу  інших  поточних  зобов’язань  входить  отримана  від  Засновників  безвідсоткова  поворотна 
фінансова допомога у сумі 1 940 000,00грн., строком до 12 місяців. 

14. Доходи і витрати
 ( тис. грн.)

Доходи і витрати 2016 2017
Дохід від нарахованих відсотків за фінансовими кредитами 686 1411
Дохід від нарахованих відсотків за розміщення коштів на депозитних 
рахунках у банках 505 190
Комісійні доходи за оформлення фінансових кредитів 22 129
 Разом доходи 1213 1730
Матеріальні затрати (0) (12)
Витрати на оплату праці (287) (305)
Відрахування на соціальні заходи  (63)   (67) 
Амортизація   (11)    (7)
Інформаційні, консультаційні, аудиторські послуги (13) (19)
Оренда (50) (97)
Інші витрати (8) (17)
 Разом витрати (432) (524)

 Доходи ( витрати ) від припинених видів діяльності відсутні.
 Дивіденди не нараховувались. Інші виплати Засновникам не здійснювались.
 Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків Товариства відповідно до Концептуальної основи
 міжнародних стандартів :
- дооцінка основних засобів ( МСБО 16 ) - не здійснювалась;
- прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продажу ( МСБО 39 ) - відсутні;
- різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю перепродажу ( МСБО 

32 ) -
 події не відбувались.
 Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
15. Податок на прибуток
 Нарахування податку на прибуток визначалися у відповідності з вимогами податкового законодавства 

України. 
 ( тис. грн.)

2016
 Податок на прибуток за ставкою 18%  140
 Всього податку на прибуток 140

 ( тис. грн.)
2017

 Податок на прибуток за ставкою 18%  217
 Всього податку на прибуток 217

 Відстрочені податкові зобов’язання відсутні у зв’язку із відсутності тимчасових різниць ( МСБО 12). 
 По балансу Товариства рахується поточний податок на прибуток.
16. Потенційні зобов’язання.
а) Розгляд справ у суді .
 Станом на 31.12.2017р. та на дату подання даної фінансової звітності Товариство не виступає у судових 

процесах ні в якості позивача до третіх осіб ні в якості відповідача.
б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань.
 Станом  на  31  грудня  2017  року  не  існує  непередбачених  зобов’язань,  що  пов’язані  з  виникненням 

податкових  зобов’язань.  Товариство  своєчасно  складає  і  подає  податкову  звітність  та  сплачує  відповідні 
податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

в) Дотримання особливих вимог.
 Договори, укладені Товариством, не містять особливих вимог щодо дотримання певних умов. 
  г)  Активи,  що  надані  в  заставу,  та  активи,  щодо  яких  є  обмеження,  пов’язане  з  володінням, 

користуванням та розпорядженням ними відсутні.
17. Управління ризиками.
 Управління ризиками Товариства направлена на фінансові ризики, а також на операційні та юридичні 

ризики. Головним завданням управління фінансовими ризиками Товариства є приведення своєї діяльності у 
відповідність  установленим  чинним  законодавством  України  критеріям  та  нормативам  платоспроможності, 
якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної діяльності, а також запобігання 
можливим  втратам  капіталу  через  ризики,  що  притаманні  діяльності  кредитних  установ.  Управління 
операційними та юридичними ризиками забезпечує належне дотримання внутрішніх регламентів та процедур 
з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків. 

Кредитний ризик
Товариство  схильне  до  впливу  кредитного  ризику,  який  полягає  втому,  що  контрагент  не  зможе 

повністю погасити заборгованість у встановлений термін. 
У  звітному році Товариство проводило основну діяльність  з надання фінансових кредитів  за рахунок 

власних коштів, тому для звітного періоду цей ризик чинив безпосередній вплив на діяльність підприємства.
Управління  кредитним  ризиком  здійснюється  шляхом  прийняття  управлінських  рішень,  спрямованих 

на  одержання  максимально  можливих  доходів  при  мінімальному  ризику  збитків  на  основі  проведення 
кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля Товариства. 

Цілями управління кредитним ризиком є:
— участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов’язаннями позичальників відповідно до 

внутрішніх процедур;
— забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;
— забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими ризиками.
Кредитний  ризик  мінімізується  за  рахунок  формування  резервів,  лімітування  кредитних  операцій, 

формування ефективної процентної політики, постійного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля, 
диверсифікації кредитного портфеля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.

Методами управління кредитним ризиком є:
•  вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;
•  забезпечення кредитів; 
•  спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);
•  диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля; 
•  створення резервів.
Дані методи взаємозалежні,  часто  випливають один  з  одного  та доповнюють  один  одного,  тому для 

найбільш ефективних результатів Товариство застосовує їх комплексно.
Процентний ризик 
Вплив  процентного  ризику  для  Товариства  насамперед  може  проявлятися  в  результаті  основної 

діяльності  з  видачі  коштів  у  кредит  під  відсоток  і  на  термін  встановлений  договором.  Товариство  планує 
мінімізувати процентний ризик високим рівнем процентної маржі. 

Валютний ризик
Валютний ризик на дату Балансу 31.12.2017р. у Товариства не виникає, так як Товариство не проводить 

валютних операцій.
18. Операції з пов’язаними сторонами
 Пов’язаними сторонами Товариства є:
•	 Засновник — Гіренко Тимофій Миколайович ;
•	 Засновник - Гіренко Галина Йосипівна ;
•	 Засновник – Гіренко Анна Тимофіївна ;
•	 Директор – Фролов Олександр Олександрович.
  Протягом  звітного  періоду  Товариство  не  здійснювала  операції,  які  виходять  за  межі  звичайної 

діяльності,  з пов’язаними особами. Фінансово-господарські операції  здійснювалися на звичайних умовах у 
звичайних цінах.

 Протягом звітного періоду керівництву Товариства нараховувалася та виплачувалася заробітна плата 
відповідно до встановленою системи оплати праці. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати керівництву 
не здійснювалися.

  Витрати  на  заробітну  плату  вищого  керівництва  за  рік,  що  закінчився  31  грудня  2017  року,  були 
представлені таким чином: 

 ( тис. грн.)

Види витрат Рік, що закінчився 31 
грудня 2016

Рік, що закінчився 31 
грудня 2017

Заробітна плата 150 163
Внески в єдиний соціальний фонд 33 36
Всього 183 199

 Залишки заборгованості за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року та 31 
грудня 2016 року були представлені наступним чином:

 ( тис. грн.)

Назва пов’язаної 
особи Вид операції

Дебіторська заборгованість  Кредиторська заборгованість 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

Гіренко Анна 
Тимофіївна ( володіє 
25% капіталу 
Товариства)

 Інші поточні 
зобов’язання 
(поворотна фінансова 
допомога )

0 0 0 970 

Гіренко Тимофій 
Миколайович ( 
володіє 50% капіталу 
Товариства)

 Інші поточні 
зобов’язання 
(поворотна фінансова 
допомога )

0 0 0 970

Усього : 0 0 0 1940
 У грудні 2017 року Товариство від Засновників отримало безвідсоткову поворотну фінансову допомогу 

у національній валюті України на строк не більший ніж 12 календарних місяців в загальній сумі 1940000,00грн.
( договір № 1 від 18.12.2017р. на суму 970000,00грн., договір № 2 від 19.12.2017р. на суму 970000,00грн.).

19. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але ще не вступили 
в силу

  Наступні  стандарти  та  тлумачення  призведуть  до  послідовних  змін  в  обліковій  політиці  та  інших 
розкриттях до фінансової звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде 
суттєвим.

Стандарти та 
правки до них Основні вимоги Ефективна 

дата
Дострокове 
застосування

Застосування 
у фінансовій 
звітності 
за рік, що 
закінчився 
31.12.2017р.

Вплив поправок

МСФЗ(IFRS)9 
“ Фінансові 
інструменти”

Стандарт в поточній редакції, 
що відображає результати 
першого етапу проекту 
Ради з МСФЗ по заміні 
МСФЗ(IAS)39, застосовується 
щодо класифікації та оцінки 
фінансових активів та 
фінансових зобов’язань. 

01.01.2018 Дозволено Так

Товариство 
застосовує 
стандарт
Для подання 
завершеної 
картини 
Товариство 
оцінить вплив 
цього стандарту 
на суми, що 
розкриваються 
у фінансовій 
звітності 
у зв’язці з 
іншими етапами 
проекту після 
публікації 
остаточної 
редакції 
стандарту, що 
включає в себе 
всі етапи
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МСФЗ (IFRS) 
15 “Виручка за 
договорами з 
покупцями”

Основний принцип нового 
стандарту полягає в тому, 
щоб компанія визнавали 
виручку таким чином, щоб 
представити передачу товарів 
або послуг покупцям в сумах, 
що відбивають відшкодування 
( тобто плату), на яке компанія 
передбачає отримати право в 
обмін на ці товари або послуги. 
Новий стандарт дозволить 
розкривати більш якісну 
інформацію про виручку, і 
містить вказівки про порядок 
обліку операцій, які раніше не 
розглядалися на необхідному 
рівні (наприклад, виручка 
від надання послуг, наслідки 
модифікації умов договорів), 
а також переглянуті вказівки 
з обліку багатокомпонентних 
угод. 

01.01.2018 Дозволено Так

На даний час 
керівництво 
Товариство 
оцінює вплив 
даної поправки 
на свою 
фінансову 
звітність

МСФЗ(IFRS) 16 
“Оренда”

Стандарт встановлює принципи 
для визнання, оцінки, подання 
та розкриття інформації з 
оренди, з метою забезпечення 
того, щоб орендарі та 
орендодавці надавали у 
фінансовій звітності відповідну 
інформацію, яка сумлінно 
представляє зміст цих угод. 
Цей стандарт скасовує поточну 
подвійну модель обліку оренди 
орендарями, відповідно до 
якої договори фінансової 
оренди відображаються в 
звіті про фінансовій стан, а 
договори операційної оренди 
не відображаються. Замість 
неї вводиться єдина модель 
відображення всіх договорів 
оренди в звіті про фінансовий 
стан в порядку, схожому з 
поточним порядком обліку 
договорів фінансової оренди. 
Для орендарів стане необхідним 
визнавати в звіті про 
фінансовий стан зобов’язання 
по оренді з нарахуванням 
відсотків, і одночасно 
визнавати відповідний новий 
актив. Зміниться також і облік 
оренди протягом терміну її дії. 
Зокрема, тепер компанії будуть 
на початкових етапах оренди 
визнавати витрати в більших 
сумах (внаслідок фінансових 
витрат) майже за всіма 
договорами оренди, навіть 
якщо щорічна орендна плата є 
незмінною.

01.01.2019 дозволено так

На даний час 
Товариство 
оцінює вплив 
даної поправки 
на свою 
фінансову 
звітністья

МСБО (IFRS) 
17 “ Страхові 
контракти”

Стандарт дозволить вибирати 
між визнанням змін в ставках 
дисконтування у звіті про 
прибутки та збитки чи 
безпосередньо у складі іншого 
сукупного доходу.
 - всі грошові потоки 
грунтуватимуться на поточних 
припущеннях, тоді як в даний 
час для окремих договорів 
страхування оцінка проводиться 
з використанням історичних 
припущень;
 - облік виручки буде порівнянний 
з положеннями МСФЗ (IFRS) 15, 
виключаючи депозитні складові 
, та дохід не визнаватиметься по 
касовому методу. 

01.01.2021 Дозволено Ні 

Дані поправки 
не будуть 
мати впливу 
на фінансову 
звітність 
Товариства, 
оскільки 
Товариство 
не здійснює 
страхову 
діяльність

МСФЗ(IFRS) 10 
“Консолідована 
фінансова 
звітність”,
МСФЗ(IAS)28 
“Інвестиції в 
асоційовані 
компанії”

Поправки уточнюють порядок 
угод, де материнська компанія 
втрачає контроль над дочірньою 
компанією, яка не є бізнесом, 
як визначено в МСФЗ 3 
“Об’єднання бізнесу”, продавши 
всі або частину своєю частки в 
цій дочірній компанії асоційованій 
компанії або спільному 
підприємстві, яке є такою, що 
враховується з використанням 
методу участі в капіталі. У 
разі будь-якої зміни частки в 
колишній дочірній компанії, 
прибуток та збитки від переоцінки 
враховуються наступним чином:
у разі, коли частка володіння 
враховується як асоційоване або 
спільне підприємство за методом 
дольової участі;
зберігається частка володіння, яка 
обліковується за справедливою 
вартістю відповідно до МСФЗ 9 
“Фінансові інструменти”

01.01.2019 Дозволено Ні

Поправка 
прийнята до 
уваги, але не 
впливає на 
фінансову 
звітність 
2017р., 
оскільки 
Товариство 
не приймає 
інвестицій в 
асоційовані 
компанії

Роз’яснення 
КРМФО 
(IFRIC) 23 “ 
Невизначеність 
щодо правил 
обчислення 
податку на 
прибуток ”

 Роз’яснення застосовується 
до визнання та оцінки в разі 
виникнення невизначеності в 
податковому обліку:
метод найбільш імовірного 
значення або метод очікуваного 
значення
розкриття інформації про 
судженнях і оцінках зроблених 
при виявленні невизначеності при 
відображенні податків відповідно 
до МСБО( IAS) 1.

01.01.2019 Дозволено Так

На даний час 
керівництво 
Товариства 
оцінює 
вплив даного 
роз’яснення на 
свою фінансову 
звітність

20. Умовні активи та зобов’язання
  Підприємство  не  визнає  умовні  зобов’язання.  Інформація  про  умовне  забезпечення  розкривається, 

якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не 
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних 
вигод є ймовірним.

 На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов’язання 
або зобов’язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

21. Вплив інфляції на монетарні статті
 Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність 

в умовах гіперінфляції” не проводилось.
 22. Події після звітного періоду.
 Жодних значних подій, які б могли вплинути на коригування показників фінансової звітності, що сталися 

після звітної дати та дати затвердження фінансової звітності не було. Жодних коригувань не проводилось.
Директор Фролов О.О.
Головний бухгалтер Бурякіна І.Л. 
05.02.2018 року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ-

КРЕДИТ» 
зі звітом незалежного аудитора
станом на 31 грудня 2017 року

 і за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
2018 рік

ЗМІСТ 
Звіт незалежного аудитора…………………………………………….…..…..3 стор.
Баланс (Звіт про фінансовий стан)….…………………………………….…..10 стор.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).………………........12 стор.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)……..…….……….........14 стор.
Звіт про власний капітал…………………………….…………………………16 стор.
Примітки до фінансової звітності за 2017 рік ………………………………...18 стор.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учасникам та директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 

УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка 
Ми  провели  аудит  фінансової  звітності  ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ» (надалі – ТОВ «ФКУ «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ», установа 
або товариство), що складається з Балансу  (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звіту про 
фінансові  результати  (Звіту  про  сукупний  дохід)  за  2017  рік,  Звіту  про  рух  грошових  коштів  (за  прямим 
методом) за 2017 рік, Звіту про власний капітал за 2017 за рік та Приміток до річної фінансової звітності за 
2017 рік, що включають стислий виклад аспектів облікової політики.

На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий  стан  товариства  станом  на  31  грудня  2017  року,  та  її    фінансові  результати,  грошові  потоки  і 
власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

Основа для думки 
Ми  провели  аудит  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого 

надання  впевненості  та  супутніх  послуг,  видання  2015  року  (МСА).  Нашу  відповідальність  згідно  з  цими 
стандартами  викладено  в  розділі  «Відповідальність  аудитора  за  аудит  фінансової  звітності»  цього  Звіту. 
Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики бухгалтерів, етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової 
звітності  в  Україні,  а  також  виконали  інші  обов’язки  з  етики  відповідно  до  цих  вимог.  Ми  вважаємо,  що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого 

аудиту фінансової звітності за 2017 рік. Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, інформацію про 
які необхідно повідомити в нашому  Звіті. 

Пояснювальний параграф
Акцентуємо  увагу  на  Примітці  3  до  фінансової  звітності.  Економіка  держави    перебуває  в  затяжній 

кризі, яка ускладнена військовим конфліктом та породжує невизначеності, що можуть вплинути на поточну 
та  майбутню  діяльність  товариства.  Наразі,  аудиторам  складно  оцінити,  які  заходи  будуть  вживатися 
керівництвом  країни  у  зв’язку  з  існуючою  нестабільністю  в  економіці  держави,  тому  не  можливо  оцінити 
вплив,  який  буде  мати  економічна  та  політична  криза  на  фінансовий  стан  товариства  та  результати  його 
діяльності в майбутньому.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 
Інша інформація 

Керівництво несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 
УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ» за 2017 рік. включає :

- щоквартальні Довідки про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових 
послуг за 1 квартал 2017 року - 4 квартал 2017 року; 

щоквартальні  Довідки  про  обсяги  та  кількість  наданих  фінансових  послуг  за  договорами  позики 
(кредиту) за  1 квартал 2017 року – 4 квартал 2017 року, 

які ми отримали до дати цього звіту.
Наша  думка  щодо  фінансової  звітності  не  поширюється  на  іншу  інформацію  ТОВ  «ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНА  УСТАНОВА  «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ»  та  ми  не  робимо  висновок  з  будь-яким  рівнем  впевненості  по 
відношенню до цієї інформації.

   В зв’язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності, наш обов’язок полягає в ознайомленні з 
цією іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, чи не містить ця 
інша інформація  будь-які ознаки суттєвого викривлення.

Якщо на підставі проведеної нами роботи щодо іншої інформації, яку ми отримали до дати цього Звіту 
незалежного аудитора, ми доходимо висновку про те, що така інша інформація містить суттєве викривлення, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили жодних фактів, які необхідно відобразити в нашому 
Звіті. 

Відповідальність керівництва та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність 
Керівництво товариства несе відповідальність за складання  і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
товариство  визначає  потрібним  для  того,  щоб  забезпечити  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При  складанні  фінансової  звітності  керівництво  товариства  несе  відповідальність  за  оцінку  здатності 
підприємства  продовжувати  свою  діяльність  на  безперервній  основі,  розкриваючи,  де  це  застосовано, 
питання,  що  стосуються  безперервності  діяльності,  та  використовуючи  припущення  про  безперервність 
діяльності,  як  основи  для  бухгалтерського  обліку,  крім  випадків,  якщо  керівництво  або  планує  ліквідувати 
компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями  (загальні  збори  учасників),  несуть  відповідальність  за 
нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими  цілями  є  отримання  обґрунтованої  впевненості,  що  фінансова  звітність  у  цілому  не  містить 

суттєвого  викривлення  внаслідок  шахрайства  або  помилки,  та  випуск  Звіту  аудитора,  що  містить  нашу 
думку.  Обґрунтована  впевненість  є  високим  рівнем  впевненості  проте  не  гарантує,  що  аудит,  проведений 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

1) ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки  шахрайство  може  включати  змову,  підробку,  навмисні  пропуски,  неправильні  твердження  або 
нехтування  заходами внутрішнього контролю;

2)  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;

3)  оцінюємо  прийнятність  застосованих  облікових  політик  та  обґрунтованість  облікових  оцінок  і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених керівництвом компанії;

4)  доходимо  висновку  щодо  прийнятності  використання  керівництвом  компанії  припущення  про 
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безперервність  діяльності,  як  основи  для  бухгалтерського  обліку  та,  на  основі  отриманих  аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття  інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

5)  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 відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  інформацію  про  запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  твердження,  що  ми  виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли 
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де  це застосовано,  щодо 
відповідних застережних заходів.

З  переліку  всіх  питань,  інформація  щодо  яких  надавалась  тим,  кого  наділено  найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності за 2017 
рік, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Ми описуємо ці питання в нашому Звіті, крім випадків, коли публічне розкриття інформації про ці питання 
заборонено законом або нормативним актом, або коли в надзвичайно рідкісних випадках ми приходимо до 
висновку про те, що інформація про будь яке питання не повинна бути повідомлена в нашому Звіті, так як 
можна обґрунтовано припустити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно 
значущу користь.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
Діяльність товариства регулюється Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків  фінансових  послуг»  №2664-ІІІ  від  12.07.2001  року  (надалі  –  Закон  про  фінансові  послуги),  «Про 
господарські  товариства»  №1576-ХІІ  від  19.09.1991  року  (надалі  –  Закон  про  господарські  товариства)  та 
нормативно-правовими актами регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. При підготовці цього Звіту аудитор керувався також Методичними рекомендаціями 
щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 
рік, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 року №142.

На  підставі  перевіреної  нами  інформації  щодо  дотримання  фінансовою  установою  положень 
законодавчих та нормативних актів встановлено.

1)  Відповідність розміру власного капіталу товариства вимогам законодавства 
 Відповідно до вимог підпункту 5) пункту 1 розділу IV та пункту 1 розділу ХІ Положення про Державний 

реєстр  фінансових  установ,  яке  затверджено  розпорядженням  Державної  комісії  з  регулювання  ринків 
фінансових  послуг  України  від  28.08.2003  року  №41  та  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  11 
вересня 2003 року за №797/8118  (зі змінами і доповненнями; надалі - Положення Нацкомфінпослуг №41), для 
фінансових установ статутний капітал фінансової компанії повинен бути сформований грошовими коштами 
та розмір власного капіталу для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг повинен бути 
не менше ніж 3 млн. грн.  

Статутний  капітал  товариства  повністю  сформований  та  сплачений  грошовими  коштами  в  сумі 
10  000  000,  00  (десять  мільйонів)  гривень  і  його  розмір  відповідає  установчим  документам  товариства  та 
даним бухгалтерського обліку.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2017 року складає 12 029,00 тис. грн. (рядок 1495 балансу), 
що перевищує встановлений вищевказаним Положенням норматив.

Розмір  власного  капіталу  ТОВ  «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА  УСТАНОВА  «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ»  відповідає 
вимогам    чинного  законодавства  України,  зокрема  підпункту  5)  пункту  1  розділу  IV  та  пункту  1  розділу  ХІ 
Положення Нацкомфінпослуг №41.

2) Формування резервного фонду  товариством відповідно до вимог  законодавства 
Відповідно  до  статті  14  Закону  України  «Про  господарські  товариства»    у  товаристві  створюється 

резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків 
статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими 
документами товариства. 

Розмір  щорічних  відрахувань  до  резервного  (страхового)  фонду  передбачається  установчими 
документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

В звітному періоді учасниками товариства приймалось рішення щодо спрямування частини прибутку за 
2016 рік до резервного капіталу в сумі 32,00 тис. грн.(протокол №12 від 21.02.2017 року). 

3) Повідомлення фінансовою установою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг (надалі - Нацкомфінпослуг) про всі зміни даних, зазначених у документах, 
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін.

В звітному році зміни в дані документів, що надавалися до заяви про отримання ліцензії не вносились.
4) Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону про 

фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеною частиною першою статті 12 зазначеного 
Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності.

Фінансово-кредитною  установою  дотримано  вимоги  по  розміщенню  на  власному  веб-сайті  (веб-
сторінці) інформації, передбаченої частиною першою статті 12 Закону про фінансові послуги. 

5) Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частини четвертої, п’ятої статті 121 Закону 
про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці). 

Фінансово-кредитною  установою  на  власному  веб-сайті  (веб-сторінці)  розміщено  інформацію 
відповідно до частини четвертої, п’ятої статті 121 Закону про фінансові послуги.

6) Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному веб-
сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними  чинності із зазначенням 
такої дати.

Фінансово-кредитною  установою  дотримано  вимоги пункту  24  «Ліцензійних  умов  провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», 
затверджених  постановою  Кабінету  міністрів  України  №913  від  07.12.2016  року  (надалі  –  Ліцензійні  умови 
№913) по розміщенню на власному веб-сайті (веб-сторінці) внутрішніх  правила  надання фінансових послуг.  

7) Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень 
у разі конфлікту інтересів.

Нами не виявлено порушення вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у 

разі конфлікту інтересів так як таких випадків в товариства не було. 
8) Відповідність приміщень у яких здійснюється фінансовою установою обслуговування клієнтів 

(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Фінансово-кредитною установою дотримано вимоги пункту 28 Ліцензійних умов №913 щодо доступності 
приміщень, у яких здійснюється надання фінансових послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп  населення,  що  документально  підтверджено  фахівцем  з  питань  технічного  обстеження  будівель  та 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. 

Інформацію про умови доступності приміщення для осіб з  інвалідністю та  інших маломобільних груп 
населення розміщено у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

9) Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 
державного реєстру підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ 
відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ  «Положення  про Державний реєстр фінансових установ», 
що затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 
28.08.2003 року (надалі – Положення №41).

Фінансово-кредитна установа немає відокремлених підрозділів.
10) Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів та наявність 

необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або 
відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою 
Правління Національного банку України №637 від 15.12.2004 року «Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні» (надалі – Постанова НБУ №637), та Про встановлення граничної суми розрахунків 
готівкою Постановою Правління Національного банку №210 від 06.06.2013 року  «Про встановлення граничної 
суми розрахунків готівкою» (надалі – Постанова НБУ №210).

Товариством забезпечено зберігання грошових коштів і документів та наявні необхідні засоби безпеки 
у  відповідності  з  пунктом  29  Ліцензійних  умов  №913.  У  звітному  періоді  операцій  із  готівковими  коштами 
товариство  не проводило.

11) Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №913 та розділом 2 «Положення про встановлення 
обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг», 
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  №1515 
від 08.07.2004 року (надалі – Положення №1515).

Товариством в звітному році дотримано обмеження  щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №913 та розділом 2 Положення №1515.

12) Дотримання фінансово-кредитною установою затверджених внутрішніх правил надання відповідних 
фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінансові 
послуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів та укладає договори з надання фінансових послуг 
виключно відповідно до таких правил.

Фінансово-кредитною  установою  розроблено  та  затверджено  внутрішні  Правила  надання  кредитів  за 
рахунок власних коштів, зміст яких відповідає вимогам статті 7 Закону про фінансові послуги, статей 10, 15, 
18, 19 Закону про споживачів.   Товариство в цілому дотримуються   норм внутрішніх правил при укладанні 
договорів. 

13) Включення фінансово-кредитною установою у договори про надання фінансових послуг 
обов’язкового посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.

Надання  фінансових  послуг  та  оформлення  договорів  товариство  здійснює  відповідно  до  внутрішніх 
Правил  надання  фінансових  кредитів  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВО  - 
КРЕДИТНА УСТАНОВА «ПОДІЛЛЯ - КРЕДИТ», які  затверджено Загальними зборами учасників товариства від 
24.03.2017 року.  Договори на надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів містять посилання на 
внутрішні правила, як це передбачено  пунктом 24 Ліцензійних умов № 913.

14) Надання фінансовою компанією фінансових послуг на підставі договору, який відповідає вимогам 
статті 6 Закону про фінансові послуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу ІІ Закону про споживче 
кредитування, статті 10561 ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою 
компанією.

Форма та зміст договору на надання фінансових послуг узгоджуються з вимогами  статті 6 Закону про 
фінансові послуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу ІІ Закону про споживче кредитування, статті 10561 
ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів  товариством.

15) Дотримання фінансовою компанією вимог щодо заборони залучення фінансових активів від 
фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, встановлених пунктом 38 Ліцензійних умов 
№913. 

В  звітному  році  товариство  фінансові  активи  від  фізичних  осіб  із  зобов’язанням  щодо  наступного  їх 
повернення не залучало.

Партнером  завдання  з  аудиту,  результатом    якого  є  цей  Звіт  незалежного  аудитора  є    аудитор  – 
Пилипчак С.В.

Партнер завдання з аудиту - аудитор
_____________________________С.В.Пилипчак  
  (сертифікат аудитора серія А №005589)
Директор
аудиторської фірми «Служба аудиту»                                                         
 _____________________________В.І. Якимчук 
  (сертифікат аудитора серія А №003365)

Адреса аудитора (аудиторської фірми)
Місцезнаходження та фактичне місце розташування:
 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105;
 тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00;  e-mail: sl.audit@ukr.net
Ідентифікаційний код 25500146.
Приватне підприємство Аудиторська фірма «Служба аудиту» здійснює свою діяльність на підставі:
Свідоцтва  про  внесення  до  Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів  №1931,  виданого  Аудиторською 

палатою України 26.01.2001 року (рішення №98) та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 
23.10.2015 року №316/3, чинне до 28.10.2020 року. 

29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою України до Переліку аудиторських 
фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту. 

Дата складання  Звіту незалежного аудитора  «23» березня 2018 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТАНДЕМ-ФІНАНС»

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
  КОДИ
  2018 01 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» за ЄДРПОУ 39405417
Територія Оболонський р-н м.Києва за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг(крім 
страхування та пенсійного забезпечення),н.в.і.у. за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників*  348    
Адреса, телефон вул. Лугова, буд.12, , м. Київ, 04074  5796440  
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 32 31
первісна вартість 1001 33 33
накопичена амортизація 1002 1 2
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - 19
первісна вартість 1011 - 20
знос 1012 - 1
Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - 4290
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 32 4340
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - 9
Виробничі запаси 1101 - 9
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 508 64
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 1 7
у тому числі з податку на прибуток 1136 - 2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - -
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Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6988 4627
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 5399 6848
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 5399 6848
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12896 11555
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 12928 15895
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9100 9100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 146 499
Неоплачений капітал 1425 (4000) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 5246 9599
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 1825 569
розрахунками з бюджетом 1620 5 86
у тому числі з податку на прибуток 1621 - 76
розрахунками зі страхування 1625 36 -
розрахунками з оплати праці 1630 48 626
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 3 43
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 5765 4972
Усього за розділом III 1695 7682 6296
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800 - -
Баланс 1900 12928 15895

Керівник  Веремієнко Катерина Олексіївна 
Головний бухгалтер Пилипенко Олена Борисівна
____________ 

* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС»

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 39405417
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за рік 2017 р.
  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 10017 3296
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (6020) (2456)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 
прибуток 2090 3997 840
збиток 2095 (-) (-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 - -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 (3169) (671)
Витрати на збут 2150 (57) (1)
Інші операційні витрати 2180 (346) (-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 425 168
збиток 2195 (-) (-)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 5 -

Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 430 168
збиток 2295 (-) (-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (77) 30)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 353 138
збиток 2355 (-) (-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 353 138

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 58 1
Витрати на оплату праці 2505 1993 286
Відрахування на соціальні заходи 2510 488 61
Амортизація 2515 2 1
Інші операційні витрати 2520 7046 2779
Разом 2550 9587 3128

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Веремієнко Катерина Олексіївна 
Головний бухгалтер Пилипенко Олена Борисівна

КОДИ

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС»

Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 39405417
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за рік 2017 р.
  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10017 3296
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 - -
Інші надходження 3095 1 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (5768) (2379)
Праці 3105 (915) (182)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (515) (59)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (501) (54)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (32) (1)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 
і зборів 3118 (469) (52)
Витрачання на оплату авансів 3135 (-) (-)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (-) (-)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (-) (-)
Інші витрачання 3190 (585) (95)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1734 527
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 5 -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - 4862
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (4290) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Витрачення на надання позик 3275 (-) (-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4285 4862
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 4000 -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 3365 (-) (-)
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Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 (-) (-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах  3375 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4000 -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1449 5389
Залишок коштів на початок року 3405 5399 10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 6848 5399

Керівник  Веремієнко Катерина Олексіївна 
Головний бухгалтер Пилипенко Олена Борисівна

КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 39405417

Звіт про власний капітал 
за рік 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 9100 - - - 146 (4000) - 5246
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 9100 - - - 146 (4000) - 5246
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 353 - - 353
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - 4000 - 4000
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 353 4000 - 4353
Залишок на кінець року 4300 9100 - - - 499 - - 9599

Керівник  Веремієнко Катерина Олексіївна 
Головний бухгалтер Пилипенко Олена Борисівна

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017р.

(в тисячах українських гривень)
ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ- Основа складання фінансової звітності- Основні принципи облікової політики.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ- Грошові кошти та їхні еквіваленти- Основні засоби- Нематеріальні активи- Фінансові інвестиції- Запаси- Дебіторська заборгованість- Кредиторська заборгованість- Оренда- Визначення доходів і витрат- Зобов’язання та резерви- Винагорода працівникам- Пенсійні зобов’язання- Витрати з податку на прибуток- Власний капітал- Умовні зобов’язання та активи- Опис сегменту
4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ та/або ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ
5. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ- Основні засоби- Нематеріальні активи- Запаси- Поточна дебіторська заборгованість та аванси видані- Грошові кошти та їх еквіваленти- Власний капітал- Довгострокові забезпечення та зобов’язання- Дохід- Витрати
6. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ
7. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ 

РИЗИКИ
8. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМ- Кредитний ризик- Ризик ліквідності- Валютний ризик- Управління капіталом
9. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАНДЕМ-ФІНАНС” (надалі 

- «Товариство») зареєстроване, згідно рішення засідання Загальних зборів Учасників Товариства 23.09.2014

Повна назва ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТАНДЕМ-ФІНАНС»

Код за ЄДРПОУ 39405417
Місцезнаходження Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 12

Основні напрямки 
діяльності

Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
Обслуговування платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків, інші 
форми забезпечення розрахунків:
- надання гарантій;
- надання поручительств;
- надання позик;
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного 
їх повернення;
- інші види фінансових послуг, передбачені чинним законодавством України

Дата державної реєстрації23.09.2014 року

Дата та номер останньої 
реєстраційної дії

Затверджено Загальними зборами Учасників Товариства, протокол № 12-04 від 12 
квітня 2016,
Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства проведена 15 березня 
2017 року Реєстраційною службою управління юстиції у м. Києві Номер запису 
1_070_055328_09

Свідоцтво про реєстрацію 
фін. установи

Серії ФК № 509 видане Держфінпослуг України за рішенням від 18.02.2015 № 130.
Реєстраційний номер 13103046.

Основний вид діяльності 
за КВЕДом - 64.19 -  Інші види грошового посередництва
Середня кількість 
працівників. 348 (з них  середня кількість штатних працівників – 28)
Наявність відокрем лених 
підрозділів відсутні
Станом  31.12.2017 року  Статут Товариства сплачений повністю і складає 9 100 000,00 грн.

Учасники Вклад учасника, 
тис. грн.

Частка в статутному 
капіталі, %

юридична особа - резидент ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАНК ЛІН ПЕЙ» 9 100,00 100,00
Всього: 9 100,00 100,00

Фінансові  звіти  Компанії  подані  у  гривні  (ГРН),  що  також  є  функціональною  валютою  виходячи  з 
основного економічного середовища, у якому Товариство здійснює свою діяльність. Це означає, що операції 
в валютах  інших ніж гривня, розглядаються як операції в  іноземних валютах. Прибутки та збитки від зміни 
валютних курсів внаслідок таких операцій, а також внаслідок конвертації залишкових балансів за курсом на 
кінець року, відображені у звіті про сукупні доходи у статтях «інші доходи» або «інші витрати» відповідно.

Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Основа складання фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський 

облік  та фінансову  звітність  в Україні”,  нормативними актами,  які  регламентують ведення бухгалтерського 
обліку  в  Україні  та  чинних  міжнародних  стандартів  фінансової  звітності  (МСФЗ),  міжнародні  стандарти 
бухгалтерського обліку  (МСБО)  та  тлумачень, розроблених Комітетом з  тлумачень міжнародної фінансової 
звітності.

Фінансова  звітність  за  міжнародними  стандартами  фінансової  звітності  складається  на  основі 
бухгалтерських записів, згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань 
та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами 
МСФЗ.

Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних 
періодах перспективно. Фінансову звітність підготовлено на основі принципу історичної вартості на підставі 
дійсних облікових даних Фінансової компанії за 2017 рік. Фінансову звітність складено в національній валюті 
України. Одиниця виміру показників звітності - тисяча гривень і всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо 
не зазначено інше.

Основні принципи облікової політики
В  своїй  обліковій  політиці  Фінансова  компанія  керується  принципами  автономності,  обачності, 

достовірності,  повноти  висвітлення,  превалювання  сутності  над  формою,  послідовності,  нарахування  і 
відповідності  доходів  і  витрат,  періодичності,  історичної  (фактичної)  собівартості  та  єдиного  грошового 
вимірника.

Фінансова компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, 
Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність»,  Міжнародних  стандартів  фінансової 
звітності, Облікової політики.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та 
припущення:

1) 0Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу  та/або  група активів чи окремі  активи не передбачені на продаж та не 

класифіковані, як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з 
припиненої діяльності не наводиться.

3) Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні.
4) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів обґрунтовані;
5)  Резерви  щорічних  відпусток  містять  оціночні  значення  відповідно  до  методології,  визначеної 

обліковою політикою
6) Компанією оцінено, що в поточних активах та зобов’язаннях відшкодування/погашення відбудеться не 

більш ніж протягом календарного року;
7) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступає орендарем, не містять ознак фінансової 

оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
При  підготовці  фінансової  звітності  Підприємство  робить  оцінки  та  припущення,  які  мають  вплив  на 

визначення  сум  активів  та  зобов’язань,  визначення  доходів  та  витрат  звітного  періоду,  розкриття  умовних 
активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
З  метою  формування  показників  фінансової  звітності  Товариства  встановлено  кордон  суттєвості  5  і 

більше відсотків від результату поточного року.
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно 

від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.
Фінансові  інструменти  первісно  визнаються  за  справедливою  вартістю,  при  цьому,  фінансові 

інструменти, крім таких що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку 
чи  збитку,  визнаються  за  справедливою  вартістю  плюс/мінус  витрати,  понесені  на  здійснення  операції. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.

Товариство  визнає  фінансовий  актив  або  фінансове  зобов’язання  у  балансі  тоді,  коли  воно  стає 
стороною  контрактних  положень  щодо  фінансового  інструмента.  Операції  з  придбання  або  продажу 
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фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою переходу права власності.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:• фінансовий актив;• інвестиції, утримувані до погашення;• дебіторська заборгованість;• грошові кошти та їх еквіваленти.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює  їх 

за  їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або 
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 
розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти та  їх еквіваленти включають гроші на банківських рахунках та готівку. Для цілей звіту 

про  рух  грошових  коштів  кошти  включають  гроші  в  касі,  на  поточних  рахунках  у  банку,  короткострокові 
високоліквідні вкладення, які можуть бути конвертовані в певну суму грошей і які не є чутливими до істотних 
ризиків зміни вартості.

Основні засоби
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання 

їх  у  процесі  своєї  діяльності,  надання  послуг,  або  для  здійснення  адміністративних  і  соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк    корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, є ймовірність 
того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання, 
його собівартість можна достовірно оцінити.

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до вимог 
МСБО 16 “Основні засоби”.

Основні  засоби  Товариства  обліковуються  по  об’єктам.  Об’єкти  основних  засобів  класифікуються  за 
окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, 
до моменту початку експлуатації обліковуються в складі  класу придбання,  але не введення в експлуатацію 
основних засобів.

Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі 
затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.

Ліквідаційна  вартість  -  це  сума  грошових  коштів,  яку  Товариство  очікує  отримати  за  актив  при  його 
вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку 
коли  ліквідаційну  вартість  об’єкту  основних  засобів  неможливо  оцінити  або  сума  її  неістотна,  ліквідаційна 
вартість не визначається.

Строк  корисного  використання  по  групам  однорідних  об’єктів  основних  засобів  визначається 
керівництвом  Товариства.  За  результатами  щорічної  інвентаризації  основних  засобів  строк  їх  корисного 
використання може переглядатись.

Нарахування  амортизації  по  об’єктам  основних  засобів  здійснюється  прямолінійно,  з  врахуванням 
строку  корисного  використання  цього  об’єкта.  Нарахування  амортизації  основних  засобів  починається  з 
місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду по мірі 
їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при зміні 
одного із компонентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то 
відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як 
реалізація (вибуття) старого компонента.

На дату звітності для оцінки основних засобів використовували історичну собівартість.
У  випадку  наявності  факторів  знецінення  активів,  відображати  основні  засоби  за  мінусом  збитку  від 

знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи товариства обліковуються  і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 

38 “Нематеріальні активи”.
Нематеріальними  активами  визнаються  якщо  є  ймовірність  того,  що  майбутні  економічні  вигоди,  які 

відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання та собівартість активу можна достовірно 
оцінити.

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю, яка включає вартість придбання і затрати, 
пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні  активи  амортизуються  прямолінійним  методом  на  протязі  очікуваного  строку  їх 
експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Очікуваний  строк  корисного  використання  нематеріальних  активів  визначається  при  його  обліку 
з  врахуванням  морального  зносу,  правових  і  інших  обмежень  відносно  строків  використання  або  інших 
факторів, а також строків використання подібних активів.

На  звітну  дату  матеріальні  активи  обліковуються  за  первісною  вартістю  з  врахуванням  можливого 
знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.

Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2. Собівартість 

придбаних  запасів  складається  із  вартості  придбання  і  інших  витрат,  безпосередньо  пов’язаних  з  їх 
придбанням.

Дебіторська заборгованість
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова.
Дана категорія фінансових активів не є похідними фінансовими інструментами, має фіксований термін 

погашення  і не має котирувань на активному ринку. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо 
існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигід і може бути вірогідно визначена її 
сума. Фінансова компанія визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли вона стає стороною контрактних 
зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.

Під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється за собівартістю, яка є справедливою 
вартістю  компенсації,  наданої  або  отриманої  за  нього.  Величина  резерву  під  зменшення  корисності 
визначається на основі платоспроможності окремих дебіторів.

Для  відображення  безнадійної  дебіторської  заборгованості  на  підприємстві  передбачено  створення 
резерв сумнівних боргів.

Коефіцієнт сумнівності встановлюється компанією, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської 
заборгованості за попередні звітні періоди.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після 
визнання  зменшення  корисності,  то  попередньо  визнаний  збиткові  зменшення  корисності  сторнується 
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків 
від зменшення корисності.

Кредиторська заборгованість
Для  цілей  складання  звітності  Фінансова  компанія  застосовує  таке  групування  розрахунків  з 

кредиторами:
1) розрахунки з кредиторами за отримані кредити;
2) розрахунки з кредиторами за отриманими товарами, роботами, послугами;
3) розрахунки з іншими кредиторами з прийому платежів;
4) розрахунки з бюджетом по податкам і внескам.
Торгівельна  кредиторська  заборгованість  є  зобов’язанням  оплатити  товари  або  послуги,  що  були 

отримані, на які виставлені рахунки або які офіційно узгоджені з постачальником.
Кредиторська  заборгованість,  поточні  зобов’язання  відображаються  в  балансі  Фінансової  компанії 

за  сумою погашення. Прострочена кредиторська заборгованість підлягає списанню по закінченню терміну, 
встановленого чинним законодавством і підлягає віднесенню до складу інших доходів у звіті про фінансові 
результати (сукупний дохід).

Оренда
Оренда  класифікується  як  фінансова  оренда,  коли  за  умовами  оренди  передаються  в  основному  всі 

ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 
17 “Оренда”. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну 
оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами 
про  операційну  оренду  Товариство  визнає  на  прямолінійній  основі  протягом  строку  оренди.  Затрати, 
включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Визнання доходів і витрат
Доходи визнаються, якщо виникає збільшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних із збільшенням 

активів  або  зменшенням  зобов’язань,  які  можуть  бути  точно  виміряні,  що  зумовлює  зростання  власного 
капіталу  (за  винятком  зростання  капіталу  за  рахунок  внесків  учасників  Фінансової  компанії).  Доходи 
оцінюються  за  справедливою  вартістю  винагороди,  отриманої  або  такої,  що  підлягає  отриманню,  за 
вирахуванням податків з продажу.

Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить 
до  зменшення  власного  капіталу  Фінансової  компанії  (за  винятком  зменшення  капіталу  внаслідок  його 
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 
вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Зобов’язання і резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, 

умовні зобов’язання та умовні активи”.
Зобов’язання  Товариства  класифікуються  як  довгострокові  (строк  погашення  більше  12  місяців)  і 

поточні (строк погашення до 12 місяців).
Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, 

коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днів.
Товариство  визнає  умовні  зобов’язання,  виходячи  з  їх  критеріїв  визнання,  покладаючись  на  оцінку 

ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.
За  попередні  періоди  не  було  виявлено  безнадійних  або  сумнівних  боргів  і  тому  необхідності  в 

корегуваннях не було. На кожну звітну дату компанія оцінює рівень сумнівних боргів та робить корегування 
резерву сумнівних боргів.

Компанія не з могла знайти у себе конкретних безнадійних або сумнівних боргів, тому було прийняте 
рішення не створювати в цілях МСФО резерву під сумнівну заборгованість.

Забезпечення  на  виплату  щорічних  відпусток  формується  на  основі  розрахунку  зобов’язання  за 
щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої  заробітної плати за 
останні 12 місяців.

Непередбачені зобов’язання не відображаються в балансі.
Винагорода працівникам.
Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 “Виплати 

працівникам”.
Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески із заробітної плати працівників 

та перераховує їх до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування 
із  поточних  нарахувань  заробітної  плати.  Такі  витрати  відображаються  у  періоді,  в  якому  була  нарахована 
заробітна плата.

Витрати з податку на прибуток.
Витрати  з  податку  на  прибуток  визначаються  і  відображаються  у  фінансовій  звітності  Товариства 

відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.
Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми 

поточного і відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за 

рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність 

майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути 
зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.

Власний капітал.
  Статутний капітал складається з внесків учасників, отриманих, виключно, у грошовій формі. Порядок 

розподілу накопиченого прибутку визначається Статутом Товариства.
Умовні зобов’язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо 

можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає 
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод 
є ймовірним.

Опис сегменту.
Згідно  з  МСФЗ  (IFRS)  8  “Операційні  сегменти”,  операційний  сегмент  -  це  компонент  Компанії,  який 

займається  економічною  діяльністю,  від  якої  він  може  заробляти  доходи  та  нести  витрати  та  операційні 
результати якого регулярно 

переглядаються  вищим  керівником  з  операційної  діяльності  (директором)  для  прийняття  рішень  про 
ресурси, які  слід розподілити на сегмент,  та оцінювання результатів його діяльності;  та про який доступна 
дискретна фінансова інформація

4. Особливості першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ
При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені 

РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31.12.2017 року.
Нижче  наведено  перелік  нових  стандартів,  роз’яснень  та  поправок,  які  обумовлюють  нові  вимоги 

відносно розкриття інформації для компаній, звітних рік яких закінчується 31 грудня 2017 року. 

Назва Статус
Дата випуску 
першої редакції 
стандарту

Дата вступу в силу          (річні 
періоди, що починаються на 
вказану дату або після неї)

Вступають в силу для річних (і відповідно проміжних) періодів,
які закінчуються 31 грудня 2017 року і після цієї дати
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» (випущений у 2010 році)

Допускається 
дострокове 
застосування

Жовтень 2010 
року

Замінений МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти» 
(випущений у 2014 році)

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 і МСФЗ 
(IFRS) 9 «Дата обов’язкового вступу 
в силу МСФЗ (IFRS) 9 і розкриття 
інформації при переході до нового 
порядку обліку»

Допускається 
дострокове 
застосування

Жовтень 2010 
року

Замінений МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти» 
(випущений у 2014 році)

«Облік хеджування і поправки до 
МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 і МСФЗ 
(IAS) 39»

Допускається 
дострокове 
застосування

Листопад 2013 
року

Замінений МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти» 
(випущений у 2014 році)

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по 
договорах з покупцями»

Допускається 
дострокове 
застосування

Травень 2014 
року 1 січня 2018 року

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» (випущений у 2014 році)

Допускається 
дострокове 
застосування

Липень 2014 року 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і 
МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок 
активів в угодах між інвестором та 
його асоційованою організацією чи 
спільним підприємством»

Допускається 
дострокове 
застосування

Вересень 2014 
року

У грудні 2015 року РМСФЗ 
прийняла рішення відкласти 
вступ в силу поправок на 
невизначений термін. При цьому 
допускається   дострокове 
застосування

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Допускається 
дострокове 
застосування

Січень 2016 року 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 
«Визнання відстрочених податкових 
активів у відношенні нереалізованих 
збитків»

Допускається 
дострокове 
застосування

Січень 2016 року 1 січня 2017 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива 
у сфері розкриття інформації»

Допускається 
дострокове 
застосування

Січень 2016 року 1 січня 2017 року

Поправки до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка 
по договорах з покупцями»

Допускається 
дострокове 
застосування

Квітень 2016 року 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IRFS) 2 
«Класифікація та оцінка операцій по 
виплатах на основі акцій»

Допускається 
дострокове 
застосування

Червень 2016 
року 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IRFS) 4 
«Застосування МСФЗ (IRFS) 9 
«Фінансові інструменти» разом 
з МСФЗ (IRFS) 4 «Договори 
страхування»

Допускається 
дострокове 
застосування

Вересень 2016 
року

Поправки передбачають дві 
альтернативні можливості для 
Товариств, які випускають 
договори, що відносяться до 
сфери використання МСФЗ 
(IRFS) 4 , а саме тимчасове 
звільнення і метод накладення. 
Тимчасове звільнення 
дозволяє Товариствам, які 
відповідають відповідним 
критеріям, відкласти дату 
впровадження МСФЗ (IRFS) 
9 до дати введення в силу  
МСФЗ (IRFS) 17 (тобто 1 січня 
2021 року). Метод накладення 
дозволяє Товариствам, які 
застосовують МСФЗ (IRFS) 
9 починаючи з 2018 року, 
виключати із складу прибутку 
або збитку вплив деяких 
облікових невідповідностей, які 
можуть виникнути у результаті 
застосування МСФЗ (IRFS) 9 
до початку застосування МСФЗ 
(IRFS) 17
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Роз’яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 
«Операції в іноземній валюті та 
попередня оплата» 

Допускається 
дострокове 
застосування

Грудень 2016 року1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 
«Переміщення в категорію або з 
категорії інвестиційної нерухомості»

Допускається 
дострокове 
застосування

Грудень 2016 року1 січня 2018 року

«Щорічні удосконалення МСФЗ, 
період 2014-2016 рр.»

Допускається 
дострокове 
застосування

Грудень 2016 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 
вступають в силу з 1 січня 2017 
року. Поправки до МСФЗ (IAS) 
1 і поправки до МСФЗ (IAS) 
28  вступають в силу з 1 січня 
2018 року

МСФЗ (IRFS) 17 «Договори 
страхування»

Допускається 
дострокове 
застосування

Травень 2017 
року 1 січня 2021 року

Роз’яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 
«Невизначеність у відношенні правил 
розрахунку податку на прибуток»

Допускається 
дострокове 
застосування

Червень 2017 
року 1 січня 2019 року

В  цій  фінансовій  звітності  Товариство  не  застосовувало  змінені  стандарти  та  тлумачення,  що 
забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти, які набудуть чинності після дати звітності.

В даний час керівництво оцінює вплив змінених стандартів на фінансову звітність.
5. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ
Основні засоби
До складу основних засобів Товариство відносить активи відповідно до МСБО 16 “Основні засоби”. 

Станом на 31.12.2017 основні засоби були придбані та у складі розділу І Звіту про фінансовий стан 
інформація відображена:

                                                                                                   (в тисячах українських гривень)
А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Основні засоби 0 19
первiсна вартiсть 0 20
знос 0 1

Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. Попередніх сплат у 
зв’язку з придбанням чи продажем основних засобів у майбутньому немає. Відшкодування вартості раніше 
пошкоджених (втрачених) основних засобів не проводилося (таких випадків не було).

Компанія не володіє основними засобами (наприклад, будівлями тощо), вартість яких, за умови оцінки 
за історичною собівартістю, може суттєво відрізнятися від їхньої справедливої вартості.

Компанія орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором операційної оренди
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, у відповідності з МСФЗ (IAS) 38 “Нематеріальні активи” визнаються якщо є 

ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта 
господарювання; та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Станом на 31.12.2017, у складі розділу І Звіту про фінансовий стан інформація щодо придбаних 
нематеріальних активів відображена.         

                                                                            (в тисячах українських гривень)
А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Нематеріальні активи 32 31
первiсна вартiсть 33 33
накопичена амортизація 1 2

Інші фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції Товариства є долею у Статутному капіталі іншої компанії в розмірі 86,5% 

та, відповідно до МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, ця частка оцінюється за 
собівартістю. Інформація включена до складу статей балансу Товариства в розділі «Інші довгострокові 
фінансові інвестиції».                                                                                           

                                                                            (в тисячах українських гривень)
А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Фінансові активи, доступні для продажу 0 4290

Запаси
Фінансова компанія оцінює запаси за найменшою з двох величин: собівартістю та можливою чистою 

вартістю реалізації. При списанні запасів на господарські витрати використовується метод FIFO, при якому 
вартість кожної статті запасів визначається за формулою «перше надходження-перший видаток». У складі 
статті Балансу «Запаси» відображені:

                                                                             (в тисячах українських гривень)
А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Запаси 0 9
Виробничi запаси 0 9

Поточна дебіторська заборгованість та аванси видані
Дебіторську заборгованість було відображено в Балансі за умови існування 

імовірності отримання Фінансовою компанією майбутніх економічних вигод, а також 
за умови достовірного визначення її суми.

Поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги було визнано 
одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та оцінено за 
первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість за її видами наведена в 
таблиці:

                                                                             (в тисячах українських гривень) 
А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 508 64
Дебіторська заборгованість за розрахунками  з 
бюджетом 1 7
Інша поточна дебіторська заборгованість 6988 4627

Грошові кошти та їх еквіваленти.
У складі грошей та їх еквівалентів відображено грошові кошти в національній валюті, в т.ч.:
     (в тисячах українських гривень)

А К Т И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Гроші та їх еквіваленти 5399 6848
Готівка 0 0
Рахунки в банках 5399 6848

Власний капітал
Власний капітал Компанії складається з: статутного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого 

збитку).
Станом на 31 грудня 2017 статутний капітал Товариства складає 9 100 000  гривень. Сплачений 

повністю виключно у грошовій формі.
                                                                                                       (в тисячах українських гривень)

Учасник 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРАНК 
ЛІН ПЕЙ»
Код ЄДРПОУ : 39883508

9100 9100

Всього Статутний Фонд 9100 9100
Сума несплаченого капіталу 4000 -
Сума сплаченого капіталу 5100 9100

            Станом на 31.12.2017 року нерозподілений прибуток склав 499 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2017р.  9 599 тис. грн.
Довгострокові забезпечення та зобов’язання
Товариство створює резерв виплат за майбутніми відпустками для рівномірного віднесення їх на 

витрати. Загальна сума забезпечень становить:
                                                                        (в тисячах українських гривень)

П А С И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Резерв виплат за майбутніми відпустками 3 43
Всього забезпечень 3 43

Товариство немає ніяких договірних невідказаних чи інших обтяжливих зобов’язань. Товариство не 
має договірних зобов’язань з придбання або продажу основних засобів, інвестування тощо. Товариство не 
виступає поручителем (не надає гарантії).

Поточні зобов’язання
У  статті  Балансу  «Поточна  кредиторська  заборгованість  за  товари,  роботи,  послуги»  відображено 

суму  заборгованості  постачальникам  за  матеріальні  цінності,  виконані  роботи  і  отримані  послуги.  Суми 
заборгованості наведені в таблиці:                                                                                                                                                                                                                                           

(в тисячах українських гривень)                                                                                                                             
П А С И В 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Заборгованість за товари роботи послуги 1825 569
Заборгованість за розрахунками з бюджетом 5 86
Заборгованість по оплаті праці 48 626
Заборгованість по соціальним внескам 36 -

Дохід
 У зв’язку з тим, що Товариство отримало Ліцензію № 36/1 від 05.07.2017 року на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунків, операційний дохід Товариства за звітний період формувався в 
основному за рахунок реалізації послуг з переказу коштів та отримання оплати за свої послуги. Сума доходу 
за 2017 рік склала 10 017 тис. грн.

Витрати
Витрати було відображено в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов’язань. У складі витрат операційної діяльності враховано, адміністративні послуги, витрати 
на збут, інші операційні послуги. 

Склад та розмір таких витрат наведено у таблиці:
                                                                                            (в тисячах українських гривень)

Витрати по елементах 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2 456 6 020
Витрати на оплату праці 286 1 993
Відрахування на соціальні заходи 61 488
Амортизація 1 2
Матеріальні витрати 1 58
Інші операційні витрати  2 779 7 046
Всього: 3 128 9 587

Податок на прибуток
                                                                                                                  (в тисячах українських гривень)

2016 р. 2017 р.
Поточний податок на прибуток 30 77
Відстрочені податки - -

6. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства та не містить результатів 

діяльності інших компаній.
У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язані являється ТОВ “ФРАНК 

ЛІНК ПЕЙ”, що володіє 100% Статутного капіталу Товариства.                                 
7. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ 

РИЗИКИ
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 

впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний 
розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших 
подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства.

Економічна перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, 
фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і 
політичної системи.

Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе 
трактування

На думку керівництва Товариства відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, 
тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у зв’язку з податковим, 
валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва Товариства 
існують значні сумніви у збережені зазначеного стану Товариства, у фінансовій звітності визнаються 
відповідні зобов’язання.

У процесі господарської діяльності Товариство не є об’єктом судових спорів і позовів.
8. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основні фінансові інструменти підприємства включають кредиторську заборгованість, дебіторську 

заборгованість та інші. Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. 
Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик
Кредитний ризик представляє собою ризик того, що контрагент може не виконати свої зобов’язання 

перед Товариством та змусить Товариство понести фінансові збитки. Товариство структурує рівні кредитного 
ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до 
одного клієнта або групи клієнтів. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними 
сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська 
заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими 
фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові 
інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний 
ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство 

аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а 
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься 

внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною 
позицією.

Управління капіталом
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, 

за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити 
безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній 
основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 
отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу 
або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Прийняття відповідних рішень 
стосовно підтримання або зміни

структури капіталу належить до компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Оцінка та контроль 
достатності капіталу здійснюється з урахуванням вимог законодавства України.

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ
 Важливих подій, що сталися після дати балансу та могли вплинути на фінансові результати Товариства 

не відбулося.
Керівник                                                             Веремієнко К.О. 
Головний бухгалтер                                             Пилипенко О.Б.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Учасникам, найвищому управлінському персоналу,

Національній комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка 
Ми  провели  аудит  фінансової  звітності  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС»  (код ЄДРПОУ 39405417,  адреса 04074, м. Київ,  вул. Лугова,  буд.  12, далі  – 
«Товариство»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, 
звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, 
і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, 
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії 
на  31  грудня  2017  р.,  її  фінансові  результати  і  грошові  потоки  за  рік,  що  закінчився  зазначеною  датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та «Методичних рекомендацій 

щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків  фінансових  послуг,  за  результатами  аудиту  річної  звітності  та  звітних  даних  фінансових  установ  за 
2017  рік»,  затверджених  розпорядженням  Нацкомфінпослуг  №  142  від  01.02.2018.  Нашу  відповідальність 

згідно  з  цими  стандартами  викладено  в  розділі  «Відповідальність  аудитора  за  аудит  фінансової  звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 
Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними 
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого 
аудиту  фінансової  звітності  в  цілому  та  враховувались  при  формуванні  думки  щодо  неї,  при  цьому  ми  не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Оцінка довгострокових фінансових інвестицій 
Протягом  звітного  року  відбулося  суттєве  збільшення  інших  довгострокових  фінансових  інвестицій 

Товариства – станом на 31.12.2016 на балансі фінансові інвестиції не обліковувались, на 31.12.2017 вартість 
довгострокових фінансових інвестицій відображена в сумі 4 290 тис. грн.. Всю суму складає вартість 86,5% 
корпоративних прав господарського товариства. З метою складання окремої фінансової звітності Товариство 
оцінює  дану  інвестицію  за  собівартістю.  Суттєвість  статті,  отримання  контролю  над  об’єктом  інвестицій, 
нетиповість операції стали причиною віднесення Аудитором даної статті до ключових питань аудиту.

З метою отримання достатніх доказів  існування, наявності контролю над активом, достовірності його 
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оцінки та правильності класифікації Аудитором вивчені статутні документи, отримані виписки з Державного 
реєстру, перевірені платіжні документи та здійснені запити управлінському персоналу щодо мети придбання 
корпоративних прав.

Аудитором отримані достатні докази достовірності відображення та правильності розкриття в примітках 
до Фінансової звітності, що підлягала аудиту.

Формування статутного фонду
Станом на початок звітного періоду розмір несплаченого капіталу складав 4000 тис.грн., протягом 2017 

статутний фонд був повністю сплачений. Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» при створенні фінансової установи або у разі збільшення 
розміру  зареєстрованого  статутного  (складеного)  капіталу,  статутний  (складений)  капітал  повинен  бути 
сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними 
особами за законодавством України.

Дане питання винесено Аудитором до ключових питань аудиту з огляду на суттєвість статті та залежність 
можливості Товариства продовжувати діяльність на ринку фінансових послуг від дотримання законодавчих 
вимог щодо способу формування статутного капіталу. 

Аудитором розглянуті всі платіжні документи про сплату власником коштів для формування статутного 
фонду та підтверджується його сплата у грошовій формі та розміщення на банківських рахунках комерційних 
банків, які є юридичними особами за законодавством України.

Інша інформація 
Управлінський  персонал  несе  відповідальність  за  іншу  інформацію.  Наша  думка  щодо  фінансової 

звітності  не  поширюється  на  іншу  інформацію  та  ми  не  робимо  висновок  з  будь-яким  рівнем  впевненості 
щодо цієї іншої інформації.

У  зв’язку  з  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  МСФЗ  3  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 аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими  цілями  є  отримання  обґрунтованої  впевненості,  що  фінансова  звітність  у  цілому  не  містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до  МСА,  завжди  виявить  суттєве  викривлення,  якщо  воно  існує.  Викривлення  можуть  бути  результатом 
шахрайства  або  помилки;  вони  вважаються  суттєвими,  якщо  окремо  або  в  сукупності,  як  обґрунтовано 
очікується,  вони  можуть  впливати  на  економічні  рішення  користувачів,  що  приймаються  на  основі  цієї 
фінансової  звітності.  У  параграфі  41(b)  цього  МСА  пояснюється,  що  виділений  нижче  сірим  кольором 
матеріал може розміщуватися в Додатку до звіту аудитора. У параграфі 41(c) пояснюється, що, якщо законом, 
регуляторним актом або національними стандартами аудиту аудитору безумовно дозволено робити посилання 
на веб-сайт відповідного органу, де б містився опис відповідальності аудитора, а не включати цей матеріал у 
звіт аудитора, за умови, що цей опис на веб-сайті  стосується опису відповідальності  аудитора, наведеного 
нижче, та не суперечить йому. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

•	 ідентифікуємо  та  оцінюємо  ризики  суттєвого  викривлення  фінансової  звітності  внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання  їх як основи для нашої 
думки.  Ризик  невиявлення  суттєвого  викривлення  внаслідок  шахрайства  є  вищим,  ніж  для  викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати  змову,  підробку,  навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

•	 отримуємо  розуміння  заходів  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  аудиту,  для  розробки 
аудиторських  процедур,  які  б  відповідали  обставинам,  а  не  для  висловлення  думки  щодо  ефективності 
системи внутрішнього контролю; 

•	 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

•	 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття  інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити 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 відображення. 

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  інформацію  про  запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього  контролю,  виявлені  нами  під  час  аудиту.  Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими 
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо 
їм  про  всі  стосунки  й  інші  питання,  які  могли  б  обґрунтовано  вважатись  такими,  що  впливають  на  нашу 
незалежність,  а  також,  де  це  застосовно,  щодо  відповідних  застережних  заходів.  З  переліку  всіх  питань, 
інформація  щодо  яких  надавалась  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  ми  визначили  ті,  що 
мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду,  тобто ті, які є ключовими 
питаннями  аудиту.  Ми  описуємо  ці  питання  в  своєму  звіті  аудитора  крім  випадків,  якщо  законодавчим  чи 
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин 
ми  визначаємо,  що  таке  питання  не  слід  висвітлювати  в  нашому  звіті,  оскільки  негативні  наслідки  такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
З  метою  формування  нашого  професійного  судження  та  висловлення  думки  щодо  дотримання 

Товариством положень законодавчих та нормативних актів, нами розглянуті наступні питання та сформовані 
відповідні висновки.

Згідно з п.4 ст.121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг»  (далі  -  Закон  про  фінпослуги)  фінансові  установи,  нагляд  за  діяльністю  яких  здійснюється 
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також 
розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в  її загальнодоступній  інформаційній базі даних про 
фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною 
комісією, таку інформацію:

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
3) відомості про власників  істотної участі  (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 

установою);
4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
8)  відомості  про  порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство,  застосування  процедури  санації 

фінансової установи;
9) рішення про ліквідацію фінансової установи;
10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
Пункт 5 статті 121 вимагає від фінансових установ забезпечити доступність інформації, розміщеної на 

власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої вказаної статті, не менше ніж за останні 
три роки.

Аудитором перевірено наявність вищевказаної інформації на офіційній сторінці Товариства http://2click.
money та на момент здійснення перевірки виявлено, що не всі вимоги нормативних актів щодо оприлюднення 
інформації,  дотримані  Товариством.  За  інформацією  наданою  Товариством  аудиторам,  це  пов’язано  із 
виконанням регламентних робіт  на сайті, пов’язаних із удосконаленням технічних можливостей сайту.

Статтею 10 Закону про фінпослуги передбачений порядок прийняття рішень при конфлікті  інтересів. 
При перевірці питання дотримання Товариством вимог щодо прийняття рішень при конфлікті інтересів увагу 
Аудитора не привернув жоден факт, щоб вказував на недотримання Товариством даних вимог.

Аудитором перевірено дотримання Товариством умови, встановленої п.2 ст.9 Закону про фінпослуги, 
щодо способу формування статутного фонду. Аудитор підтверджує що при збільшені розміру зареєстрованого 
статутного  (складеного)  капіталу,  статутний  (складений)  капітал  був  сплачений  у  грошовій  формі  та 
розміщений  на  банківських  рахунках  комерційних  банків,  які  є  юридичними  особами  за  законодавством 
України.

Статутний  фонд  Товариства  відповідає  п.1  розд.XI  Положення  про  Державний  реєстр  фінансових 
установ, який вимагає наявності у заявника на дату подання заяви власного капіталу в розмірі не менше  ніж 
3 млн. грн для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг, визначений у пункті 3 цього 
розділу, та не менше ніж 5 млн.  грн для заявників, які планують надавати два та більше видів фінансових 
послуг.

Резервний  фонд  не  створений,  чим  порушено  вимоги  ст.14  Закону  України  «Про  господарські 
товариства».

Вартість  чистих  активів  Товариства  перевищує  розмір  статутного  капіталу,  що  відповідає  п.4  ст.144 
Цивільного кодексу України.

Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» зареєстроване 

Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009 р. 
Код ЄДРПОУ: 36852079.
Свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4363 від 14.07.2010 р. Рішенням 

АПУ від 14.07.2010 р. №219/3, яке чинне до 28.05.2020 р.
Свідоцтво НКЦПФР серії П 000262 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,  строк  дії  Свідоцтва  з  16.01.2015  р.  по 
28.05.2020 р.

Місцезнаходження:  ТОВ  «Аудиторська  фірма  «Венгер  і  Партнери»:  03062,  м.  Київ,  пр-т  Перемоги,65, 
корпус Б, офіс 357, тел.(044) 223-78-10, (067) 233-93-14, електрона адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт 
ТОВ «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» http://afvip.kiev.ua.

Перевірка проводилась аудитором – Миронов Денис Володимирович,  сертифікат аудитора №006499, 
виданий АПУ 18.12.2008, рішенням АПУ №281/2 від 31.10.2013 термін дії продовжено до 18.12.2018.

Договір на проведення аудиту:   №  146/2018-АП  від  10.01.2018  про  проведення  аудиту  (аудиторської 
перевірки)

Період аудиту з «10» січня  2018 року по «20» лютого 2018 року.
Генеральний директор _________________ С.Х. Сапсай
(Сертифікат  аудитора  №  007375,  виданий  рішенням  Аудиторської  Палати  України  від    28.07.2016  № 

327/2).
Дата складання аудиторського висновку «21» лютого 2018 року

ПТ «ЛОМБАРД  КЕШ ЕКСПРЕС»
Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

  КОДИ
  2018 01 01
Підприємство ПТ «Ломбард  Кеш Експрес» за ЄДРПОУ 24801399
Територія м. Київ, пр. Маяковського буд.15, 02225 за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників*  24    
Адреса, телефон пр. Маяковського, буд. 15, 02225  5460242  
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 48 96
первісна вартість 1001 87 143
накопичена амортизація 1002 39 47
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 264 329
первісна вартість 1011 647 739
знос 1012 383 410
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -

Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 312 425
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - 1
Виробничі запаси 1101 - 1
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 2 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - 93
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 224 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2292 2321
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1617 2047
Готівка 1166 1590 1988
Рахунки в банках 1167 27 59
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 4135 4463
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 4447 4888
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК№ 427  18.04.2018

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА 101

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7500 7500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1331) (1307)
Неоплачений капітал 1425 (1923) (1923)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 4246 4270
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 154 515
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 2
розрахунками з оплати праці 1630 - 1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 43 90
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 4 10
Усього за розділом III 1695 201 618
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800 - -
Баланс 1900 4447 4888

Керівник  Гринь Сергій  Геннадійович 
Головний бухгалтер Мельничук  Надія  Вікторівна 

____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ПТ «Ломбард  Кеш Експрес» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 24801399

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за рік 2017 р.

  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 3228 3704
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 
прибуток 2090 3228 3704
збиток 2095 (-) (-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 373 430
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 (3574) (3186)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (3) (1156)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 24 -
збиток 2195 (-) (208)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 24 -
збиток 2295 (-) (208)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 24 -
збиток 2355 (-) (208)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24 (208)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 59 47
Витрати на оплату праці 2505 1090 533
Відрахування на соціальні заходи 2510 202 101
Амортизація 2515 53 67
Інші операційні витрати 2520 2173 3594
Разом 2550 3577 4342

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Гринь Сергій  Геннадійович 
Головний бухгалтер Мельничук  Надія  Вікторівна 

КОДИ
Підприємство ПТ «Ломбард  Кеш Експрес» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 24801399

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за рік 2017 р.

  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 12768 14729
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 320 292
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 3348 3663
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1935) (2906)
Праці 3105 (834) (435)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (213) (109)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (186) (73)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (186) (73)
Витрачання на оплату авансів 3135 (-) (-)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (12768) (15000)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (-) (-)
Інші витрачання 3190 (70) (70)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 430 91
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (-) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Витрачення на надання позик 3275 (-) (-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (-) (-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (-) (-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  3375 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 430 91
Залишок коштів на початок року 3405 1617 1526
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2047 1617

Керівник  Гринь Сергій  Геннадійович 
Головний бухгалтер Мельничук  Надія  Вікторівна

КОДИ
Підприємство ПТ «Ломбард  Кеш Експрес» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 24801399

Звіт про власний капітал 
за рік 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7500 - - - (1331) (1923) - 4246
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Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 7500 - - - (1331) (1923) - 4246
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 24 - - 24
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 24 - - 24
Залишок на кінець року 4300 7500 - - - (1307) (1923) - 4270

Керівник  Гринь Сергій  Геннадійович 
Головний бухгалтер Мельничук  Надія  Вікторівна  

Примітки до фінансової звітності за рік 2017
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ»

1. Інформація про товариство:
Повне  Товариство  «ЛОМБАРД  ТОВ  «КЕШ  ТА  КОМПАНІЯ»  ТА  ТОВ  «ЕКСПРЕС  ТА  КОМПАНІЯ»  -  є 

юридичною особою, яке засновано і діє згідно з рішенням установчих зборів та відповідно до законодавства 
України.

Ломбард є фінансовою установою, суб’єктом підприємницької діяльності, яке функціонує на принципах 
ініціативності, економічної та правової самостійності, прибутковості.

1 Повна назва  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 
КОМПАНІЯ»

2 Код за ЄДРПОУ 24801399
3 Адреса 02225, м. Київ, пр -т. Маяковського 15
4 Дата реєстрації 27.03.1997р.
5 Основні види 

діяльності за КВЕД 64.92 – Інші види кредитування

6
Організацій- но 
правова форма 
Товариства

Повне товариство

7 Сайт http://cash-express.com.ua
8 Ліцензія Розпорядження комісії НКФП від 23.03.2017 № 694.

9 Засновники:

Назва ЄДРПОУ Організаційно-
правова форма

Країна та місто 
реєстрації

Фактична адреса 
(країна та місто)

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕКСПРЕС ТА 
КОМПАНІЯ"

36563766 ТОВ

Україна
М. Київ
Деснянський 
р-н

02225, м.Київ, 
Деснянський 
район, ПРОСПЕКТ 
МАЯКОВСЬКОГО, 
будинок 15

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КЕШ ТА КОМПАНІЯ"

36563677 ТОВ

Україна
М. Київ
Деснянський 
р-н

02225, м.Київ, 
Деснянський 
район, ПРОСПЕКТ 
МАЯКОВСЬКОГО, 
будинок 15

Характеристика діяльності Товариства
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» здійснює діяльність на ринку фінансових послуг з 1997 року. З 2004 року 

підприємство внесене до реєстру фінансових установ. У штаті підприємства працює 27 співробітників (станом 
на  31  грудня  2017  р).  Виключним  видом  діяльності  Товариства  є  надання  на  власний  ризик  фінансових 
кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк та під процент 
та надання супутніх послуг ломбарду. У разі своєчасного повернення позикових коштів сплачується відсоток 
за користування кредитом. У випадку якщо заставне майно не викупається заставником воно реалізується в 
Держскарбницю України для погашення витрат підприємства. Товариство спеціалізується на наданні послуги 
у сфері кредитування населенню під заставу майна (дорогоцінних металів та виробів з них, побутової техніки). 
Основну частку заставного майна   складають вироби з дорогоцінних металів. У разі повернення позикових 
коштів  сплачується  відсоток  за  користування  кредитом.  У  випадку,  якщо  заставне  майно  не  викупається 
заставодавцем,  Ломбард  на  підставі  ст.ст.  19,20  Закону  «Про  заставу»  та  п.6  Договору  закладу  майна  до 
ломбарду, набуває та реалізує право звернути стягнення на закладене майно ( в т.ч. перетворити на брухт) 
шляхом   примусового відчуження  (реалізації)  від  імені  та  за дорученням Заставодавця відповідно до умов 
договору та законодавства.  

Стратегічна мета Товариства
Метою  діяльності  Товариства  є  забезпечення  належного  надання  найкращих  фінансових  послуг  та 

вклад в розвиток системи небанківського кредитування в Україні шляхом постійного підвищення стандартів 
обслуговування клієнтів.

2. Основа надання інформації
Основою  надання  фінансової  звітності  є  чинні  міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  (МСФЗ), 

міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та  тлумачення,  розроблені  Комітетом  з  тлумачень 
міжнародної  фінансової звітності.

Відповідно  до  вимог  МСФЗ  та  МСБЗ,  ПТ  «Ломбард  Кеш  Експрес»  надає  у  Примітках  до  фінансової 
звітності за 2017 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння 
її  фінансового  положення  та  результатів  діяльності  за  звітний  період.  Склад  цієї  інформації  визначається 
професійним  судженням  керівництва  компанії,  яке  несе  відповідальність  за  складання  даної  звітності.  Ці 
відомості є невід’ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності компанії.

ПТ «Ломбард Кеш Експрес» складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2017 рік у складі:
Форма № 1 Баланс
Форма № 2 Звіт про фінансові результати
Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
Форма № 4 Звіт про власний капітал
Форма № 5 Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
Звітність складається станом на 31.12.2017 року.
Фінансова  звітність  відноситься  до  окремого  підприємства  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  та  не 

відноситься до групи підприємств. 
Фінансова звітність складається у національній валюті України (гривні), яка є функціональною валютою.
Ступінь округлення – в тисячах гривень.
Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності підприємства. 
Фінансова  звітність  товариства  достовірно  представляє  фінансове  положення,  фінансові  результати 

та рух  грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснення наслідків 
здійснення операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов’язань, доходів 
та витрат.

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням Форми 
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається прямим методом, при якому розкривається інформація 
про основні види грошових надходжень та виплат.

Товариство не  зараховує  активи  та  зобов’язання  ,  а  також доходи  та  витрати,  якщо  тільки  такого не 
вимагається відповідно до будь - якого МСФЗ.

Товариство залишає незмінним представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності від періоду 
до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій 
звітності, ПТ «Ломбард Кеш Експрес» здійсніть декласифікацію порівняльних сум, за виключенням випадків, 

коли це неможливо, розкриє інформацію по даному випадку.
Перша фінансова звітність товариства, що відповідає МСФЗ (перший комплект фінансової звітності, у 

відношенні до підготовки якого робиться чітка заява про повну відповідність МСФЗ) складається за 2013 рік. 
Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2013 року.  

Баланс станом на 31.12.2017 року складається за вимогами МСФЗ.
3. Економічне середовище, у якому ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» проводить свою діяльність.
На  протязі  2017  року  економіка  України  демонструвала  падіння  ВВП,    вони  є  наслідком  не  тільки 

проведення  антитерористичної  операції,  а  насамперед  –  накопичених  упродовж  тривалого  часу  системних 
деформацій, відсутності базових умов сталого економічного розвитку. Водночас, всебічну підтримку Україні, 
в  т.ч.  економічну,  фінансову  надають  ЄС,  США,  інші  країни  світу  та  міжнародні  організації.  Подальший 
економічний  розвиток  і  ситуація  на  сході  України  значною  мірою  залежить  від  зовнішніх  факторів  та  мір 
внутрішнього характеру, що вживаються урядом і президентом України для стабілізації та створення передумов 
подальшого зростання економіки України. Діяльність фінансових установ в Україні відбувалась та відбувається 
в умовах фінансової нестабільності, політичних, економічних та законодавчих змін. Представлена фінансова 
звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні 
на  операції  та  фінансовий  стан  Ломбарду.  Майбутні  умови  здійснення  діяльності  можуть  відрізнятися  від 
оцінок керівництва

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на галузі економіки, а також те, 
як це може вплинути на майбутній фінансовий стан ПТ «Ломбард «Кеш Експрес». Керівництво вживає всі 
необхідні  заходи  для  забезпечення  стабільності  та  розвитку  бізнесу  підприємства  у  сучасних  умовах,  які 
склалися у бізнесовому середовищі та економіці. Хоча керівництво Ломбарду вважає, що вживає необхідних 
заходів для забезпечення стійкості діяльності Ломбарду у даній ситуації, непередбачувані подальші погіршення 
у вищезазначених сферах можуть негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Ломбарду, 
у спосіб, що не може бути визначений на даний момент.

4. Використання оцінок та припущень.
При підготовці фінансової звітності ПТ «Ломбард Кеш Експрес» робить оцінку та припущення, які мають 

вплив на визначення суми активів та зобов’язання, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття 
умовних  активів  та  зобов’язання  на  дату  підготовки  фінансової  звітності,  ґрунтуючись  на  МСФЗ,  МСБО  та 
тлумаченнях,  розроблених  Комітетом  з  тлумачень    міжнародної  фінансової  звітності.  Фактичні  результати 
можуть відрізнятись від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття 
збитків від знесення дебіторської заборгованості. 

Основні  припущення  стосовно  майбутнього  та  інших  ключових  джерел  виникнення  невизначеності 
оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову 
вартість активів та зобов’язання протягом наступного фінансового періоду відсутні.

5. Основні принципи бухгалтерського обліку.
1. Основні засоби.
Відповідно до пункту 9 МСФО 16 «Основні засоби», ПТ «Ломбард Кеш Експрес» самостійно визначає 

одиницю  оцінки  для  визнання  кожного  об’єкту    основних  засобів,  затверджуючи  рішення  внутрішніми 
організаційно – розпорядчими документами.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких 
більше  одного  року,  первинна  вартість  яких  визнається  залежно  від  класу  і  перевищує  6000,00  грн.,  які 
використовуються  в  процесі  виробництва,  надання  послуг,  здача  в  оренду  іншим  особам  і  для  здійснення 
адміністративних функцій.

Облік  основних  засобів  ведеться  по  кожному  об’єкту,  які  підлягають  об’єднанню  в  класи  основних 
засобів залежно від виду і способу використання.

Придбані  основні  засоби  оцінюються  за  собівартістю,  яка  включає  вартість  придбання  і  усі  витрати, 
пов’язані   з доставкою  і доведенням об’єкту до експлуатації. На дату переходу на МСФО, об’єкти основних 
засобів, що знаходяться на балансі та відповідають критеріям визнання активу, оцінюються за собівартістю, 
що включає ціну придбання і витрати, безпосередньо пов’язані  з введенням об’єкта активів в експлуатацію.

Після  первинного  визнання,  активи,  що  відносяться  до  основних  засобів,  враховуються  по  моделі 
собівартості відповідно до п. 30 МСФЗ 16, при якому об’єкти основних засобів враховуються за собівартістю 
за вирахуванням накопиченої амортизації , збитків від знецінення.

Собівартість  самостійно  виготовленого  активу  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»    визначається  на  основі 
тих же принципів, що і собівартість активу, що був придбаний. Для визначення зменшення корисності об’єкту 
основних засобів, ПТ «Ломбард «Кеш Експрес»  застосовує МСФЗ 36.

Ліквідаційна  вартість  –  це  сума  грошових  коштів,  яку  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  чекає  отримати 
за актив при його вибутті після закінчення терміну його корисного використання, за вирахування витрат на 
його  вибуття.  У  випадку  якщо  ліквідаційну  вартість  об’єктів  основних  засобів  оцінити  не  представляється 
можливим  або  вона  не  істотна  по  сумах,  ліквідаційна  вартість  встановлюється  рівною  нулю.  Ліквідаційна 
вартість при введенні об’єкта основних засобів в експлуатацію визначається комісією з приймання основних 
засобів,  затверджується наказом директора  і переглядається щорічно при проведенні  інвентаризації. Зміна 
ліквідаційної вартості  відбивається як зміни в облікових оцінках відповідно до МСФЗ 8.

Термін корисного використання по групах однорідних об’єктів основних засобів визначається з точки 
зору корисності для ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» комісією з приймання основних засобів і затверджується 
наказом директора. Термін корисного використання основних засобів може переглядатися за результатами 
річної    інвентаризації.  Термін  корисного  використання  об’єктів  основних  засобів,  отриманих  в  лізинг, 
встановлюється рівнем терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів). 

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, робиться  прямолінійним методом, виходячи з 
терміну  корисного  використання  цього  об’єкту.  Нарахування  амортизації  основних  засобів  розпочинається 
з місяця введення в експлуатацію. Відповідно до п. 61 МСФЗ 16 метод амортизації переглядається щорічно 
за результатами річної інвентаризації. Така зміна, якщо воно мало місце, відбивається як зміни в облікових 
оцінках відповідно до МСФЗ 8.

Витрати на повсякденне технічне обслуговування об’єктів основних засобів признаються у складі витрат 
по мірі їх виникнення. Подібні витрати складаються з придбаних витратних матеріалів і дрібних комплектуючих, 
що  підлягають  списанню  «на  ремонт  і  технічне  обслуговування»  в  період  їх  виникнення.  Вартість  істотних 
оновлень (поліпшень) і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів 
складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання, то відповідні витрати додаються до балансової 
вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання враховуються відповідно 
до МСФЗ 5.

2. Нематеріальні активи.
Нематеріальними активами визнаються  ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» немонетарні  активи, які не мають 

матеріальної  форми,  можуть  бути  ідентифіковані  і  використовуються  підприємством  упродовж  періоду 
більше одного року (чи операційного циклу) для виробництва, надання послуг, в адміністративних цілях або 
передачі в оренду іншим особам.

Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним  для забезпечення роботи основних засобів, 
зараховується у складі цих об’єктів.
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Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання і витрати, 
пов’язані з підготовкою активу до експлуатації.

Собівартість  внутрішньо  створеного  нематеріального  активу  складається  з  усіх  витрат  на  створення, 
виробництво  і  підготовку  активу  до  використання.  Витрати  на  дослідження  (науково  –  дослідні  роботи) 
визнаються витратами в період їх виникнення.

Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
Існує вірогідність того, що ці витрати приведуть актив до збільшення майбутніх економічних вигод, які 

перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
Ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив потрібні для підтримки спочатку  оціненої ефективності 

активу, вони визнаються витратами періоду.
Для нематеріальних активів використовується модель обліку за фактичними витратами відповідно до 

п.  74  МСФЗ  38,  при  якому  об’єкти  нематеріальних  активів  враховуються  за  собівартістю  за  вирахуванням 
накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Очікуваний  термін  корисного  використання  нематеріальних  активів  відповідно  до  п.  88  МСФЗ  38, 
визначається  при  їх  постановці  на  облік  комісією,  призначеною  директором  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес», 
виходячи з:

Очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів використання або інших 
чинників;

Термінів використання подібних активів, затверджених директором ПТ «Ломбард «Кеш Експрес».
Згідно  п.  97-  п.  99  МСФЗ  38  нематеріальні  активи  з  кінцевим  терміном  корисного  використання 

амортизується  прямолінійним  методом  упродовж  очікуваного  терміну  їх  використання.  Нарахування 
амортизації починається в місяці введення матеріального активу в експлуатацію. Суми амортизації, нараховані 
за кожен період, признаються у складі прибутку або збитку.

Термін  амортизації  і  метод  нарахування  амортизації  нематеріального  активу  з  кінцевим  терміном 
використання переглядається щорічно.

Ліквідаційна вартість нематеріального активу з кінцевим терміном використання прирівнюється  до нуля.
Нематеріальні активи з  невизначеним терміном корисного використання не підлягають амортизації.
Відповідно  до  МСФЗ  36,  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  тестує  нематеріальні  активи  з  невизначеним 

терміном корисного використання на предмет знецінення щорічно. Термін щорічного використання активу, 
що є предметом амортизації, аналізується щорічно під час проведення інвентаризації на предмет його зміни.

3. Оренда.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умови оренди передаються в основному всі ризики 

і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу,  і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в 
МСФЗ 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікують як операційну оренду.

Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди відповідно до п. 20 МСФЗ 17, спочатку визнаються 
активами ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» по найменшій з вартості або справедливій вартості або дисконтованої 
вартості мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається у баланс 
як зобов’язання  по фінансовій оренді, з розділенням на дострокову  і короткострокову заборгованість.

Фінансові  витрати,  визначаються  з  використанням  методу  ефективної  ставки  відсотка.  Відсоток 
визначається  за  величиною,  встановленою  орендодавцем  в  договорі  оренди  або  як  ставка  можливого 
залучення.

На  підставі  п.  33  МСФЗ  17,  орендні  платежі  за  договором  операційної  оренди  признаються  в  якості 
витрат упродовж терміну оренди.

4. Фінансові інвестиції.
Фінансові активи і фінансові зобов’язання в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» враховуються відповідно до 

МСФЗ 37, МСФЗ 39, МСФЗ 32.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання тоді і лише тоді, коли 

ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» стає стороною договірних положень щодо цього інструмента. (п.3.1.1 МСФЗ 39).
Стандартна  процедура  купівлі  або  продажу  фінансових  активів  признається  з  використанням  методу 

обліку  за  датою  операції.  При  первинному  визнанні  фінансового  активу  або  фінансового  зобов’язання  ПТ 
«Ломбард «Кеш Експрес» вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції.

Після  первинного  визнання  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  враховує  усі  фінансові  зобов’язання  за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної   ставки відсотка з урахуванням встановлених 
МСФЗ виключень.

В цілях виміру фінансового актив після первинного визначення, в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» фінансові 
активи  класифікуються  за  двома  категоріями  на  підставі  п.  4.1  МСФЗ  9,  а  саме  як  фінансові  активи,  що 
оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю.

5. Інвестиції в асоційовані підприємства.
При обліку в асоційовані підприємства ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовує МСФЗ 27, МСФЗ 28, 

МСФЗ 10.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» відповідно до п.10 МСФЗ 27 не надає консолідовану фінансову звітність.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  враховує  інвестиції  в  асоційовані  підприємства  за  фактичною  вартістю 

(п.38 МСФЗ 27).
6. Зменшення корисності активів.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  відбирає  необоротні  активи  у  фінансовій  звітності  з  урахуванням 

знецінення, яке враховується відповідно до МСФЗ 36. 
На  дату  складання  фінансової  звітності  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  визначає  наявність  ознак 

знецінення активів:
Зменшення ринкової вартості активу впродовж звітного періоду на істотну величину, ніж очікувалося;
старіння або фізичне ушкодження активу;
істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє товариство, 

що сталися впродовж звітного періоду або очікувані найближчим часом;
збільшення  впродовж  звітного  періоду  ринкових  ставок  відсотка,  яке  може  істотно  зменшити  суму 

очікуваного відшкодування активу;
перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
істотні  зміни  способу  використання  активу  впродовж  звітного  періоду  або  такі  очікувані  зміни  в 

наступному періоді підприємства, що негативно впливають на діяльність.
За  наявності  ознак  зменшення  корисності  активів,  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»,  визначає  суму 

очікуваного  відшкодування  активу.  Сума  очікуваного  відшкодування  активу  –  це  найбільша  з  двох  оцінок: 
справедливої  вартості  за  мінусом  витрат  на  продаж  і  цінності  використання.  Якщо  сума  очікуваного 
відшкодування  менше  балансової  вартості  активу,  різниця  визнається  збитками  від  знецінення  в  звіті  про 
фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до відшкодованої суми.

При незначних витратах на вибуття для основних засобів, що враховуються за переоціненою вартістю, 
відповідно до п. 5 МСФЗ 36, переоцінений актив признається ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не знеціненим і 
відшкодовувань вартість не визначається.

ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» щорічно перевіряє на предмет знецінення активів з невизначеним терміном 
служби.

7. Запаси.
Облік  і  відображення  у  фінансовій  звітності  запасів  здійснюється  відповідно  до  МСФЗ  2  «Запаси». 

Запаси враховуються по однорідних групах.
Запаси  відображаються  у  фінансовій  звітності  по  найменший  з  двох  оцінок:  собівартості  або  чистий 

вартості реалізації згідно п.9 МСФЗ 2.
Чиста  вартість  реалізації  –  це  можлива  ціна  реалізації  в  ході  звичайної  діяльності  за  вирахуванням 

розрахункових витрат з продажу. 
Собівартість  придбаних  у  третіх  осіб  запасів  складається  з  вартості  придбання  і  інших  витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Для визначення собівартості запасів ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовує наступний метод: метод 

середньозваженої собівартості.
8. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це договірні вимоги, пред’явлені покупцям і іншим особам на отримання 

грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість кваліфікується 
як поточна(заборгованість, по якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу), 
або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Дебіторська  заборгованість  класифікується  як  торгова  дебіторська  заборгованість  (що  виникає  за 
реалізовані в ході здійснення звичайної господарської  діяльності (за товари роботи та послуги) і неторгова 
(інша) дебіторська заборгованість.

Первинне  визнання  дебіторської  заборгованості  здійснюється  за  справедливою  вартістю  переданих 
активів.

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентної ставки враховують за 
первинною вартістю, вказаною в рахунку фактурі (договорі).

ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  приймає  не  істотним  результат  дисконтування  для  короткострокової 
дебіторської заборгованості і враховує її за первиною вартістю.

Довгострокова  дебіторська  заборгованість  в  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  враховується  за 
амортизованою  вартість  з  використанням  методу  ефективної  ставки  відсотка  з  використанням  рахунку 
оцінного резерву.

В якості ефективної ставки відсотка в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовується ставка рефінансування 
Національного банку України з урахуванням коефіцієнта  сумнівності контрагента.

Для  відображення  сумнівної  і  безнадійної  дебіторської  заборгованості  на  підприємстві  створюється 
резерв  сумнівних  боргів.  До  розрахунку  суми  резерву  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  визначає  вірогідність 
стягнення  заборгованості  по  кожному  дебіторові,  і  нарахування  резерву  робить  тільки  по  тих  дебіторах, 

стягнення заборгованості з яких сумнівне.
9. Зобов’язання та резерви.
Облік  і  визнання  зобов’язання  і  резервів  в  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  здійснюється  відповідно  до 

МСФЗ 37.
Зобов’язання ПТ «Ломбард «Кеш Експрес», класифікуються на довгострокові (термін погашення понад 

12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Кредиторська заборгованість є видом зобов’язань, що характеризують суму боргів, належних до сплати 

на користь  інших осіб. Кредиторська заборгованість – заборгованість третім особам, у тому числі власним 
працівникам, що утворилася при розрахунках за матеріально – виробничі запаси, що були придбані, роботи та 
послуги, при розрахунках з бюджетом. При первинному визнанні в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» кредиторська 
заборгованість  враховується  і  відбивається  у  балансі  за  первинною  вартістю,  яка  дорівнює  справедливій 
вартості отриманих активів або послуг.

ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  приймає  не  істотним  результат  дисконтування  для  короткострокової 
кредиторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю.

ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  здійснює  переклад  частини  довгострокової    заборгованості  до  складу 
короткострокової, коли за станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу 
залишається менше 365 днів.

Довгострокові  зобов’язання  враховуються  за  вартістю,  що  амортизується,  з  використанням  методу 
ефективної ставки відсотка.

В  якості  ефективної  ставки  відсотка  в  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  застосовується  ставка 
рефінансування Національного банку України.

Резерви  визнаються,  якщо  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  в  результаті  певної    події  у  минулому  має 
юридичні  або  фактичні  зобов’язання,  для  врегулювання  яких  з  більшою  мірою  вірогідності  знадобиться 
зменшення ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» визнає в якості резервів :
резерв  відпусток,  якій  формується  виходячи  з  фонду  оплати  праці  і  розрахункового  оцінного 

коефіцієнта;
резерву сумнівних боргів.
Резерв використовується тільки для покриття тих витрат, відносно яких він був спочатку визнаний.
Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не визнає умовні активи і умовні зобов’язання у фінансовій звітності.
10. Грошові кошти і їх еквіваленти.
Грошові кошти ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» включають і:
грошові кошти на поточних рахунках у банках, що обліковують на рахунку 311; готівкові грошові кошти 

в касах, що обліковують на рахунку 301.
11. Іноземній валюта.
Операції в іноземній валюті відбиваються в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» відповідно до МСФЗ 21.
Фінансова звітність ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» складається в національній валюті України (гривні), 

що є функціональною валютою.
Господарські операції, що проводяться в  іноземній валюті при первинному визнанні  , відбиваються у 

функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
На  дату  складання  фінансової  звітності  згідно  з  МСФЗ  21  усі  монетарні  статті,    що  враховуються  в 

іноземній валюті, перераховуються  та відображуються у балансі по курсу НБУ на дату складання звітності.
Курсові  різниці,  що  виникають  при  перерахунку  по  монетарних  статтях  признаються  в  прибутку  або 

збитках періоді, в якому вони виникли.
Немонетарні статті, враховані за первинною  фактичною вартістю, розраховуються по курсу якій діяв на 

дату здійснення операції.
Немонетарні статті, враховані за справедливою вартістю, перераховуються з використанням валютного 

курсу, якій діяв на дату визначення справедливої вартості.
12. Винагорода працівникам.
Для обліку усіх винагород працівників ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовує МСФЗ 19.
Працівник може робити підприємству  послуги на основі повного робочого дня, часткової зайнятості, на 

постійній, разовій або тимчасовій основі.
Усі винагороди працівникам ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» враховуються як поточні, відповідно до МСФЗ 

19, що підлягають виплаті впродовж 12 місяців після закінченню періоду, в якому працівник робив послуги.
Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як заробітна плата, оплачувана 

щорічна  відпустка,  виплати  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  і  витрати,  обумовленні 
народженням і похованням,премії і пільги.

В  процесі  господарської  діяльності  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  сплачує    обов’язкові  внески  на 
соціальне забезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених законодавством України.

зобов’язання  по  короткостроковим  винагородам  працівникам  оцінюються  на  основі,  що  не 
дисконтуються.

13.  Визнання доходів і витрат
Доходи  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  визнаються  на  основі  принципу  нарахування,  коли  існує 

упевненість,  що  в  результаті  операції  станеться  збільшення  економічних  вигод,  а  сума  доходу  може  бути 
достовірно визначена.

Дохід від реалізації товарів признається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупці 
значних ризиків, переваг і контроль над активами (право власності передано), і дохід відповідає усім критеріям 
визнання відповідно до МСФЗ 18.

У разі надання ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» послуг, передбачених контрактом, впродовж погодженого 
часу, доход признається в тому звітному періоді, в якому надані послуги.

Процентний дохід визнається в тому періоді , до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.
Дохід від дивідендів признається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.
Витрати пов’язані з отриманням доходу, признаються одночасно з відповідним доходом.
14. Витрати з податоку на прибуток.
Витрати по податку на прибуток визначаються  і  відображаються у фінансовій звітності ПТ «Ломбард 

«Кеш Експрес» відповідно до МСФЗ 12 «Податок на прибуток».
Витрати  по  податку  на  прибуток,  відображені  в  звіті  про  фінансові  результати,  складаються  з  сум 

поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного 
прибутку за звітний податковий період,  розрахованого за правилами Податкового Кодексу України.

ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» веде розрахунок відстрочених податкових активів і зобов’язань на підставі 
норм, описаних в МСФЗ 12.

15. Власний капітал.
Власний капітал на 31.12.2017 року становить 4270 тис. грн.
Порядок  розподілу  накопичуваного  прибутку  і  покритті  збитків  встановлюється  загальними  зборами 

товариства.
16. Сегменти.
Операційні сегменти виділяються при відповідності одному з нижче вказаних кількісних порогів:
дохід операційного сегменту складає 10% або більше від сукупного доходу;
абсолютна  величина  прибутку  або  збитків  операційного  сегменту  складає  10%    або  більше  від 

загального прибутку або збитку;
активи операційного сегменту складають 10% або більше від загальної суми активів суспільства.
Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються в звітному періоді у 

тому випадку, якщо об’єм реалізації іноземним покупця перевищує 10% усього доходу від реалізації.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» представляє фінансову звітність згідно МСФЗ 8, при відповідності умов, 

вказаних в п. 2 МСФЗ 8, фактичним.
17. Пов’язані особи.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовує МСФЗ 24 для виявлення стосунків  і операцій з пов’язаними 

сторонами і залишками за такими операціями.
Операції  між  пов’язаними  особами  –  передача  послуг,  ресурсів  або  зобов’язань  між  пов’язаними 

сторонами, незалежно від того, чи стягується при цьому плата.
18. Витрати по позиках.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку 

витрат по позиках (проценти і інші витрати, понесені у зв’язку із залученням  позикових коштів) признаються в 
якості витрат того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати.

Витрати  по  позикам  що  безпосередньо  відносяться  до  придбання,  будівництва  або  виробництва 
активу,  що  відповідає  певним  вимогам,  включаються  в  собівартість  цього  активу.  Такі  витрати  по  позиках 
капіталізують як частину собівартості активу (п. 9 МСФЗ 23).

19. Інвестиційне майно.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  застосовує  вимоги  МСФЗ  40  до  порядку  обліку  інвестиційного  майна  і 

вимог по розкриттю інформації.
Нерухомість (земля, будівлі або його частина), що перебуває у володінні з метою отримання орендних 

платежів  і  (чи)  приросту  вартості  капіталу,  але  не  для  використання  в  наданні  послуг  і  адміністративних 
цілях і не для продажу в ході звичайної господарської діяльності, ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» враховує як 
інвестиційне майно.

Нерухомість,  що перебуває у володінні і призначену для використання у виробничих цілях, при наданні 
послуг і адміністративних цілях, ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» враховує як нерухомість, займану власником.

ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»,  скориставшись  правом,  даним  п.  14  МСФЗ  40,  про  використання 
професійного  судження,  за  визначенням  інвестиційного  майна,  коли  класифікація  ускладнена,  наслідує 
вказівки, викладені у пунктах 7- 13 МСФЗ 40.

Відповідно до п. 10 МСФЗ 40, ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» застосовує наступні критерії:
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коли  частина  об’єкту  нерухомості  використовується  для  отримання  орендної  плати,  інша  частина  – 
для надання послуг в адміністративних цілях за умови, що подібні частини об’єкту враховуються як окремі 
інвентарні номери у фінансовій звітності, і можуть бути продані окремо один від одного, ПТ «Ломбард «Кеш 
Експрес» враховує об’єкти окремо;

коли  частину  об’єкта  не  можна  продати  окремо  і  подібні  частини  об’єкту  враховуються  як  один 
інвентарний номер, об’єкт не класифікується ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» в якості інвестиційного майна.

20. Події що сталися після звітної дати.
При  складанні  звітності  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  враховує  події  що  сталися  після  звітної  дати,  і 

відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ 10.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій що 

мали місто після звітної дати та вимагають коригувань після закінчення звітного періоду, якими є:
врегулювання подій, що підтверджують наявність існуючого зобов’язання на звітну дату;
отримання інформації про знецінення активів на звітну дату;
визначення вартості  активів,  придбаних до  закінчення  звітного періоду  або надходжень від продажів 

активі, проданих до закінченні звітного періоду;
виявленні помилок,що підтверджують недостовірність фінансової звітності.
ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, 

що не коригують, після закінчення звітного періоду, якими є зниження ринкової вартості інвестицій та інше.
21. Форми фінансової звітності.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  визначає  форми  представлення  фінансової  звітності  відповідно  до 

рекомендацій МСФЗ 1.
Баланс складається методом ділення активів і зобов’язання на довгострокові і поточні.
Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни власного капіталу представляється в розгорнутому форматі.
Звіт  про  рух  грошових  коштів  складається  відповідно  до  МСФЗ  7  прямим  методом,  при  якому 

розкриваються  основні  види  валових  грошових  надходжень  і  валових  грошових  платежів.  Звіт  про  рух 
грошових коштів містить відомості про потоки грошових коштів за звітний період з розбиттям на потоки від 
операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Примітки  до  фінансової  звітності  складаються  відповідно  до  обов’язкових  вимог  до  розкриття 
інформації, викладеними в МСФЗ.

      6. Розкриття інформації стосовно статей фінансової звітності за 2017 рік.
1. Основні засоби:
На  вимогу  МСФЗ  16  «Основні  засоби»  у  примітках  до  фінансової  звітності  розкривається  така 

інформація щодо кожної групи основних засобів.
Основні  засоби,  що  враховуються  на  балансі  класу  «Машини  і  устаткування»,  класу  «Інші  основні 

засоби» за собівартістю, яка включає в себе вартість придбання та затрати, пов’язані з доведенням об’єкта 
до експлуатації.

Після первинного визнання, об’єкти основних засобів класу «Машини  і устаткування», класу «Меблі  і 
вбудовані елементи інженерного устаткування», класу «Інші основні засоби» обліковуються з використання 
моделі обліку за собівартістю відповідно до п.30 МСФЗ 16.

Нарахування амортизації по об’єктах  основних засобів, здійснюється прямолінійним методом, виходячи 
зі строку корисного використання об’єктів.

Клас «Машини і устаткування» - 10 років.
Клас «Меблі і вбудовані елементи інженерного устаткування» - 10 років.
Клас «Інші основні засоби» - 10 років.
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду для кожного класу основних засобів:
Клас «Машини і устаткування» -  179,0 тис. грн.
Клас «Інструменти прилади інвентар» - 104,0 тис. грн.
Клас «Інші основні засоби» - 306,0 тис. грн.
Всього:  739,0 тис. грн.
Балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає:
Всього: 329,0 тис. грн
Сума нарахованої амортизації основних засобів протягом звітного періоду складає:
45,0 тис. грн.
Протягом 2017 року було надходження основних засобів:
На суму 111,0 тис. грн.
Протягом 2017 року вибуло основних засобів ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» на суму 23,0 тис. грн.
Непоточні активи, що класифіковані як утримувані для продажу або включені до ліквідаційної  групи, 

класифікованої  як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5, станом на 31.12.2017 року відсутні.
Зменшення корисності основних засобів за звітний період не було.
Змін в облікової політиці стосовно обліку основних засобів у звітному періоді не було.
Метод амортизації за результатами річної інвентаризації основних засобів не змінився.
Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.
2. Нематеріальні активи.
На  вимогу  МСФЗ  38,  у  примітках  до  фінансової  звітності  розкривається  така  інформація  щодо 

нематеріальних активів:
Застосовані  строки  корисної  експлуатації  для  нематеріальних  активів  –  відповідно  до 

правовстановлюючого документу.
Метод амортизації прямолінійний.
Первісна вартість нематеріальних активів на початок звітного періоду – 143,0 тис. грн.
Балансова вартість нематеріальних активів  на початок звітного періоду  - 48,0 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів за звітний період – 8,0 тис. грн.
Балансова вартість на кінець звітного періоду – 96,0 тис. грн.
3. Запаси. 
Облік та відображення  у фінансовій звітності запасів здійснюється до відповідності до МСФЗ 2 «Запаси» 

та у примітках до фінансової звітності наводиться наступна інформація:
Запаси станом на 01.01.2017 року відсутні. Запаси станом на 31.12.2017 року – 1,0 тис. грн.
4. Дебіторська заборгованість.
В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, підприємство наводить інформацію про 

облікову політику та вартісні показники стосовно дебіторської заборгованості.
Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної процентної ставки враховується 

по первинній вартості, вказаній в рахунку  - фактурі (договорі). Підприємство приймає не істотним результат 
дисконтування для короткострокової дебіторської заборгованості і враховує її по первинній вартості.

Довгострокова  дебіторська  заборгованість  враховується  по  амортизаційній  вартості  з  використанням 
методу ефективної  ставки відсотка з використанням рахунку оцінного резерву. У якості  ефективної  ставки 
відсотка  застосовується ставка рефінансування НБУ дійсна на 31.12.2017 року. Довгострокова дебіторська 
заборгованість на початок та на кінець звітного періоду на підприємстві не обліковується. Суми за основними 
групами заборгованості на 31.12.2016 року:

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами: - 2251,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по виданим фінансовим кредитам 
224,0 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість – 43,0 тис. грн.
Суми за основними групами заборгованості на кінець звітного періоду:
Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами:  - 2321,0  тис. грн.
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по виданим фінансовим кредитам 
93,0 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість – 1,0 тис. грн.
5. Грошові кошти.
Грошові кошти на початок звітного періоду – 1617,0 тис. грн. (на рахунках в банках – 27,0 тис. грн., у касі 

підприємства 1590,0 тис. грн.).
Грошові кошти на кінець звітного періоду – 2047,0 тис. грн. (на рахунках в банках – 59,0 тис. грн., у касі 

підприємства 1988,0 тис. грн.).
6. Витрати майбутніх періодів.
Витрати майбутніх періодів на кінець 2017 року відсутні.
7. Інвестиційна нерухомість та оренда.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  застосовує  вимоги  МСФЗ  40  «Інвестиційна  нерухомість»  та  МСФЗ 

17  «Оренда»  до  порядку  обліку  орендних  платежів,  визначення  понять  інвестиційного  майна  і  вимого  до 
розкриттю інформації. Підприємство не має на балансі активів, що утримуються як об’єкти фінансової оренди, 
та не надає у фінансову оренду наявні активи. 

На кінець звітного періоду ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» було орендарем приміщень:
№ (назва) 
відділення

Місце 
знаходження

Площа
(кв. м.) № договору Строк дії 

договору Орендар Орендний 
платіж грн.

Головне 
відділення

М. Київ, пр. 
Маяковського  15 40,2 01/07/2017-1 01.07.17- 

30.06.19
ФОП Пустовіт 
І. О 22400,00

№3 М. Київ, вул. 
Ревуцького 12а 7 01/09/2017-4 01.12.17- 

31.12.19
ФОП Коновалов 
Д. О 5000,00

№ 4 М. Ірпінь, вул. 
Ленінградська, 3-в 14,8 11/2017-4 01.11.17- 

31.12.19 ФОП Кощей О. О 6700,00

№ 6

М. Біла 
Церква, вул.  
Леваневського 
53 а

11,5 11/2017-6 01.11.17- 
31.12.19 ПП «АВ- ІНВЕСТ»5200,00

№ 7
М. Київ, 
Харківське шосе 
172а

14 30/12/2016-6 30.12.16-
30.12.18 ФОП Кощей О. О 12000,00

№ 10 М. Київ, вул. 
Ніколаєва 7 11 30/12/2016-3 30.12.16- 

30.12.18 ТОВ «Глорія – К» 8000,00

№ 11 М. Біла Церква, 
вул. Гоголя 16 10 30/12/2016-2 30.12.16- 

30.12.18 ПП «Бунгало» 8000,00

№ 12 М. Київ, вул. О. 
Бальзака 60 10 30/12/2016-4 30.12.16- 

30.12.18
ФОП Пустовіт 
О. В. 7000,00

№ 13 М. Київ, пр. 
Маяковського 47 10 30/12/2016-5 30.12.16- 

30.12.18
ТОВ «Софія – 
Надія» 2300,00

№ 14 М. Житомир, пр. 
Миру  8 11,6 01/10/17-01 01.10.17-

31.12.17
ТОВ «АВ 
Фармація» 1200,00

Офісне 
приміщення

М. Київ, пр. 
Маяковського 47 19,9 12/2017-13 01.12.17-

31.12.19
ТОВ «Софія – 
Надія» 3000,00

8. Пов’язані сторони.
На  вимогу  МСФЗ  24,  у  примітках  до  фінансової  звітності  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  здійснює 

розкриття інформації за сукупністю по аналогічним за характером статтям за наступними категоріями:
Щодо материнських підприємств: материнських підприємств ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не має.
Щодо дочірніх підприємств: дочірніх підприємств ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не має.
Стосовно асоційованих підприємств: асоційованих підприємств ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не має.
Стосовно інших категорій пов’язаних сторін у звітному періоді: операції з іншими категоріями пов’язаних 

сторін, у звітному періоді не відбувалось. Заборгованість за цими операціями відсутня. 
На  виконання  вимог  п.  17  МСФЗ  24,  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  розкриває  інформацію  щодо 

компенсацій провідному  управлінському персоналу,  до  якого  відносяться директор  та  головний бухгалтер. 
В цілому протягом звітного періоду короткострокові винагороди персоналу керівників нараховані у розмірі 
108,1  тис.  грн.  Винагород  після  закінчення  трудової  діяльності,  інших  довгострокових  винагород,  виплат 
при звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом звітного періоду ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» не 
нараховувало та не виплачувало.

9. Виплати працівникам.
Для  обліку  винагород  працівникам  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  застосовує  МСФЗ  19  «Виплати 

працівникам». Всі виплати в ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» враховуються як поточні, у відповідності до МСФЗ 
19,  що  належать  до  виплати  протягом  12  місяців  після  закінчення  періоду,  в  якому  робітник  працював. 
зобов’язання по короткостроковим винагородам робітникам оцінюються на основі, що не дисконтується. До 
винагород робітників відносяться короткострокові винагороди,такі як

Заробітна плата;
Оплачувані щорічні відпустки;
Виплати  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  і  витратами,  обумовленими  народженням  і 

похованням;
Премії та пільги.
Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали 1011,4 тис. грн., відрахування на соціальні 

заходи 221,3 тис. грн.
10. Зобов’язання та забезпечення.
В  примітках  до  фінансової  звітності  відповідно  до  вимог  МСФЗ  37  ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес» 

наводить інформацію про облік та визнання умовних зобов’язань та забезпечень. ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» 
не визнає умовних активів та умовних зобов’язання у фінансовій звітності.

Судові позови збоку та до контрагентів підприємства відсутні.
На думку керівництва підприємство сплатило всі податки, тому фінансова звітність не містить резервів 

під податкові збитки.
У якості резервів та поточних забезпечень товариство визнає:
Резерв сумнівних боргів;
Резерв відпусток;
Страховий резерв.
Резерв відпусток станом на 31.12.2017 року – 89,9 тис. грн.
Страховий резерв неповернення фінансових кредитів станом на 31.12.2017 року – в процесі створення.
Відповідно до облікової політики підприємство, при  первісному визнанні кредиторську заборгованість 

враховує  та  відображає  у  балансі  за  первинною  вартістю,  яка  дорівнює  справедливій  вартості  отриманих 
активів та послуг.

ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  приймає  не  суттєвим  результат  дисконтування  за  короткостроковою 
кредиторською заборгованістю та враховує її за первісною  вартістю.

Довгострокових зобов’язань на початок та кінець звітного періоду немає.
Поточна кредиторська заборгованість на початок періоду складає - 201 тис. грн. на кінець періоду – 618 

тис. грн.
11. Витрати на позики. 
При  складанні  фінансової  звітності  підприємство  використовує  базовий  підхід  до  обліку  витрат  по 

позикам, відображений у МСФЗ 23 «Витрати на позики». Витрати за позиками (відсотки та інші витрати, що 
понесені у зв’язку с залученням позикових коштів) визнаються у якості витрат того періоду, в якому вони були 
понесені, з відображенням у Звіті про фінансовий результат.

Протягом звітного періоду підприємство не залучало позикові кошти та не мало відсоткових та інших 
витрат за позиками.

12. Витрати за сегментами.
Інформація за сегментами ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» на підставі можливостей наданих МСФЗ 8, не 

складається та не подається.
13. Події після дати балансу.
Підприємство  при  складання  фінансової  звітності  враховує  події,  що  відбулися  після  звітної  дати, 

відображає  їх у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ 10 «Події після звітного періоду» та розкриває  їх 
відповідно до вимог МСФЗ 10 наступну інформацію.

Підприємство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, які не вимагають 
корегування після закінчення звітного періоду. Суттєвих подій, які не вимагають корегування після закінчення 
звітного періоду, але потребують розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення звітного 
періоду не було.

Подій які вимагають корегування після закінчення звітного періоду не було.
14. Доходи, витрати, прибутки та збитки.
Протягом  звітного  періоду  підприємство  отримало  чистий  дохід  у  розмірі  –  3601  тис.  грн.,  за 

нарахованими відсотками за фінансовими кредитами 3228 тис. грн.
Інші операційні доходи - 373 тис. грн.
Протягом звітного періоду підприємство здійснило адміністративні витрати в розмірі – 3574,0 тис. грн., 

інші операційні витрати – 3,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду підприємство отримало прибуток у розмірі – 24,0 тис. грн.
15. Статутний капітал.
Зареєстрований капітал ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» станом на 01.01.2017 року становить 7500 тис. грн.
Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувались.
16. Цілі та політика управління фінансовими ризиками та капіталом.
Основні  фінансові  інструменти  підприємства  можуть  включати    торгову  дебіторську  заборгованість, 

банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду.
Основною  ціллю  даних  фінансових  інструментів  є  залучення  коштів  для  фінансування  операцій 

підприємства.  Також  підприємство  має  інші  фінансові  інструменти,  такі  як:  дебіторська  заборгованість, 
грошові кошти та інше.

Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик. Політика управління 
ризиками включає наступне:

Кредитний ризик.
Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська 

заборгованість підлягає постійному моніторингу. 
Ризик ліквідності.
Підприємство  здійснює  контроль  ліквідності  шляхом  планування  поточної  ліквідності.  Підприємство 

аналізує термін платежів, які пов’язані з дебіторською  та іншими фінансовими активами, а також прогнозні 
потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Валютний ризик.
Валютний  ризик  визначається  як  ризик  того,  що  вартість  фінансового  інструменту  коливатиметься 

внаслідок зміни курсу обміну валют. Підприємство може контролювати валютний ризик шляхом управління 
валютною політикою. Підприємство не використовує операції з іноземною валютою.

Управління капіталом.
ПТ  «Ломбард  «Кеш  Експрес»  здійснює  заходи  з  управління  капіталом    спрямовані  на  зростання 

рентабельності капіталу за рахунок оптимізації  структури заборгованості  та власного капіталу такім чином, 
щоб забезпечити безперервність своєї діяльності.

Керівництво  підприємства  здійснює  огляд  структури  капіталу  щорічно,  аналізує  при  цьому  вартість 
капіталу  та  притаманні  його  складовим  ризики.  На  підставі  отриманих  висновків  підприємство  приймає 
рішення щодо залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення 
можливих позик.

17.  Фінансові інвестиції.
На вимогу МСФЗ 37 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: 
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подання» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти», у примітках  до фінансової звітності розкривається інформація:
На початок та кінець звітного періоду на балансі підприємства не обліковуються фінансові інвестиції.
Фінансових  активів,  що  до  яких  існують  передбачені  чинним  законодавством  обмеження  володіння, 

користування та розпорядження, на балансі підприємства не має. 
Фінансових активів, по яким було припинено визнання протягом звітного періоду не має.
18. Події після дати балансу. 

На час затвердження звітності відсутні події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову 
звітність.

19. Дата затвердження фінансової звітності
Дата затвердження фінансової звітності 27.02.2018 року.
Директор                                                                    Гринь С. Г
Головний бухгалтер                                                Мельничук  Н. В.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності та річних звітних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ТОВ “КЕШ ТА КОМПАНІЯ” ТА ТОВ “ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ”
за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2017 року

Учасникам, керівництву 
ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» 

ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ»
Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг
Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми  провели  аудит  річної  фінансової  звітності  ПОВНОГО  ТОВАРИСТВА  “ЛОМБАРД  ТОВ  “КЕШ  ТА 

КОМПАНІЯ”  ТА  ТОВ  “ЕКСПРЕС  ТА  КОМПАНІЯ”  (Код  ЄДРПОУ:  24801399,  юридична  адреса:  02225,  м.  Київ, 
Проспект Маяковського, будинок 15 ),  (далі за текстом – «Товариство»), що складається із Балансу (Звіт про 
фінансовий стан) на 31.12.2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух 
грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2017 року, приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На  нашу  думку,  фінансова  звітність,  що  додається,  відображає  достовірно,  в  усіх  суттєвих  аспектах 
фінансовий  стан  Товариства  на  31.12.2017  року,  та  її  фінансові  результати  і  грошові  потоки  за  рік,  що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
Вартість іншої поточної дебіторської заборгованості відображена у Звіті про фінансовий стан у розмірі  

2  321  тис.  грн.  Управлінський  персонал  не  визнав  обезцінення  цієї  заборгованості  (не  нарахував  резерв 
сумнівної заборгованості), як передбачають Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСБО 39 «Фінансові 
інструменти:  визнання  та  оцінка»).  Облікові  записи  Товариства  свідчать  про  те,  що  якби  управлінський 
персонал  визнав  Іншу  дебіторську  заборгованість  у  фінансовій  звітності  за  справедливою  вартістю,  то 
балансова  вартість  такої  дебіторської  заборгованості  та  власний  капітал  зменшилися  б  на  відповідну  суму 
644 тис. грн.

Між  Звітом  про  фінансовий  стан  (Баланс)  та  обліковими  записами  Товариства  на  початок  звітного 
періоду  виявлено  розбіжність  в  рядку  «Дебіторська  заборгованість  за  розрахунками  із  внутрішніх 
розрахунків» в сумі 11 тис. грн., в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість» в сумі 38 тис. грн., які не 
ідентифіковані у Примітках до фінансової звітності, але були виправлені станом на 31.12.2017 року за даними 
бухгалтерського обліку.

Товариством в фінансовій звітності станом на 31.12.2017 року не визнано відстрочені податкові активи 
як того вимагає МСБО 12 «Податки  на прибуток» в розмірі 33 тис. грн., що розраховані виходячи з податкової 
бази активів і зобов’язань та даними фінансової звітності.

Фінансова звітність, а саме Примітки до фінансової звітності, не містять розкриття всієї інформації, яких 
вимагає застосовна концептуальна основа МСФЗ, а саме: не розкрито інформацію щодо нарахування резерву 
сумнівних боргів, відсутня інформація щодо строків погашення фінансових кредитів, наявності простроченої 
заборгованості по кредитам та процентам, інформацію щодо наявних судових позовів, не розкрита інформація 
щодо статей Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту.   Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 
Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими  
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого 
аудиту  фінансової  звітності  в  цілому  та  враховувались  при  формуванні  думки  щодо  неї,  при  цьому  ми  не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

До  ключових  питань  даного  звіту  включені  питання  згідно  Розпорядження  Національної  комісії,  що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.02.2018 р. № 142,  а саме:

станом на 31.12.2017р.
	 При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює здатність Товариства 

продовжувати  свою  діяльність  на  безперервній  основі,  використовуючи  припущення  про  безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Управлінський  персонал  Товариства  не  ідентифікує  події  чи  умови,  які    поставили    би  під  сумнів 
здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.

	 Станом на 31.12.2017 р. розмір статутного капіталу становить 7 500 000 (Сім мільйонів п’ятсот 
тисяч)  грн. згідно Статуту, затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників № 6 від 08.12.2015 року.

Склад засновників (учасників) Товариства та розподіл їх вкладів  станом на 31.12.2017 року складає :
•	 ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36563766) – 3 750 тис. грн., що становить 50 % складеного 

капіталу;
•	 ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ( код ЄДРПОУ 36563677) – 3 750 тис. грн.., що становить 50 % складеного 

капіталу.
Станом  на  31.12.2017р.  розмір  неоплаченого  капіталу  становить  1  923  тис.  грн.  Протягом  року 

Засновниками коштів не вносилося  для погашення неоплаченого статутного капіталу.
	 Необоротні  активи  Товариства  оцінені  за  первісною  вартістю  за  вирахуванням  нарахованої 

амортизації, яка є наближеною до справедливої вартості на підставі вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості».

	 Знецінення активів Товариством не здійснювалось, у зв’язку  з не визначенням управлінським 
персоналом можливих ознак знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

	 Товариство не має пенсійних активів.
	 Товариство не одержувало в звітному періоді  доходів від інвестування активів.
	 Аудитором не ідентифіковано інших пов’язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у 

Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних характер. 
	 Товариство не має судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність 

фінансової установи;
	 Товариство не здійснювало  істотних операцій з активами (істотна операція з активами обсяг 

якої більше ніж 10 % від загальної величини активів станом на останню звітну дату)
	 Товариство не входить до фінансової групи;
	 Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу.
Інша інформація (Інформація щодо річних звітних даних)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву 

інформацію,  що  розкривалася  Товариством  у  річних  звітних  даних,  та  подається  до  Національної  Комісії, 
що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг,  а  також  інші  звіти  та  інформацію, 
зокрема,  протоколи  засідання  Загальних  зборів  учасників  Товариства,  у  відповідності  до  вимог  МСА  720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Діяльність Товариства здійснювалася відповідно до приписів чинного законодавства, зокрема «Порядку 
складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг» від 04.11.2004 р. № 2740 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23.11.2004 р. за № 1482/10081 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням комісії від 30.01.2014 
р. № 277.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних за 2017р:
-  загальної інформації про ломбард за 2017 рік (додаток 1);
-  звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2017рік (додаток 2);
-  звіт про діяльність ломбарду за 2017рік (додаток 3).
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок 

з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У  зв’язку  з  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  стосовно  іншої  інформації ми доходимо висновку, що  існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

В ході аудиту іншої інформації, нами було виявлено розбіжність у відповідності рядка 061, 062 Додатку 
2 «Звіт про склад активів та пасивів ломбарду» в  сумі Дебіторської заборгованість за наданими фінансовими 
кредитами та нарахованими відсотками з  показниками Додатку 3 «Звіт про діяльність ломбарду».   

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за 
фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно  до  МСФЗ  та  за  таку  систему  внутрішнього  контролю,  яку  управлінський  персонал  визначає 
потрібною  для  того,  щоб  забезпечити  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить  суттєвих  викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності  управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
компанії  продовжувати  свою  діяльність  на  безперервній  основі,  розкриваючи,  де  це  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 аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими  цілями  є  отримання  обґрунтованої  впевненості,  що  фінансова  звітність  у  цілому  не  містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до  МСА,  завжди  виявить  суттєве  викривлення,  якщо  воно  існує.  Викривлення  можуть  бути  результатом 
шахрайства  або  помилки;  вони  вважаються  суттєвими,  якщо  окремо  або  в  сукупності,  як  обґрунтовано 
очікується,  вони  можуть  впливати  на  економічні  рішення  користувачів,  що  приймаються  на  основі  цієї 
фінансової звітності.

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в додаток 1 цього звіту 
аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася відповідно до Закону України «Про фінансові 

послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг»  від  12.07.2001  р.  №  2664-ІІІ  із  змінами  та 
доповненнями, Положення Національного банку України Про ведення касових операцій у національній валюті 
в  Україні  від  15.12.2004  р.  №  637,  Положення  Національного  банку  України  Про  встановлення  граничної 
суми розрахунків готівкою від 06.06.2013 р. № 210, Положення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг Про Державний реєстр фінансових установ від 28.08.2003 р. 
№ 797/8118, зокрема:

Товариство надає в письмовому та усному вигляді клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 
12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного 
Закону, на власному веб-сайті (www.cash-express.com.ua) та забезпечує її актуальність.

Товариство розкриває  інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п’ятої статті 121 Закону про 
фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці).

Товариство  розміщує  внутрішні  правила  надання  фінансових  послуг  на  власному  веб-сайті  (веб-
сторінці).

Приміщення,  у  якому  здійснюється  обслуговування  клієнтів  (споживачів),  доступні  для  осіб  з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає державним будівельним нормам, правилам 
і стандартам, що документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний сертифікат. 

Товариство  розміщує  інформацію  про  умови  доступності  приміщення  для  осіб  з  інвалідністю  та 
інших  маломобільних  груп  населення  розміщена  у  місці,  доступному  для  візуального  сприйняття  клієнтом 
(споживачем), про що свідчить експертне заключення відповідного сертифікованого фахівця.

Товариство станом на 31.12.2017 року має 9 відокремлених підрозділів.
Товариство  забезпечує  зберігання  грошових  коштів  і  документів  та  має  необхідні  засоби  безпеки,  та  

дотримується  вимог  законодавства  щодо  готівкових  розрахунків,  установлених  Постановою  НБУ  №  637  та 
Постановою НБУ № 210. 

Товариство  дотримується  обмежень  щодо  суміщення  провадження  видів  господарської  діяльності, 
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, розділом 2 Положення № 1515. 

Зміст статей Балансу станом на 31.12.2017р. питома вага яких становить 5% і більше відсотків 
відповідного розділу Балансу:

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є 
функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку 
господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на 
рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. 

Розділ І «Необоротні активи», всього 425 тис. грн., 5% і більше % становлять такі статті:
Рядок  1000 «Нематеріальні активи»  -  відображено нематеріальні активи, які є власністю Товариства та 

використовуються у господарській  діяльності, обліковуються за вартістю придбання (первісною вартістю) за 
мінусом нарахованої амортизації та складає 96 тис. грн.;

Рядок  1010 «Основні засоби» -  відображено об’єкти основних засобів, які є власністю Товариства та 
використовуються у господарській  діяльності, обліковуються за вартістю придбання (первісною вартістю) за 
мінусом нарахованої амортизації та складає 329 тис. грн.;

Розділ ІІ «Оборотні активи», всього за розділом 4 463 тис. грн., 5% і більше % становлять такі статті: 
Рядок  1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість»  -   відображено Дебіторську заборгованість в 

сумі 2 321 тис.  грн. в  тому числі: дебіторська заборгованість за нарахованими процентами 23 тис.  грн.,  за 
виданими кредитами 1 654 тис. грн., інша дебіторська заборгованість 644 тис. грн. (відшкодування заподіяних 
збитків).

Рядок  1165 «Гроші та їх еквіваленти» - відображено розмір грошових коштів Товариства на загальну 
суму 2 047 тис. грн. в т. ч. : на поточних рахунках в банках – 1 988 тис. грн., грошові кошти в касі - 59 тис. грн..

Класифікацію  та  оцінку  всіх  видів  активів,  тобто  ресурсів,  контрольованих  Товариством  в  результаті 
минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, 
зроблено  коректно.  Відповідну  інформацію  розкрито  згідно  вимог  Міжнародних  стандартів  фінансової 
звітності.

Розділ І «Власний капітал», всього за розділом 4 270 тис. грн., 5% і більше % становлять такі статті:
Рядок 1400 «Зареєстрований капітал»  –  відображено  розмір  Зареєстрованого  складеного  капіталу 

відповідно до Засновницького договору, що складає 7 500 тис. грн..
Рядок 1420 «Непокритий збиток»  –  відображено  розмір  непокритого  збитку  на  31.12.2017р.  що  за 

даними бухгалтерського обліку становить 1 307 тис. грн.
Рядок 1425 «Неоплачений капітал» - відображено суму неоплаченого капіталу засновниками станом на 

31.12.2017р. що складає 1 923 тис. грн.
Розділ ІІ «Поточні зобов’язання та забезпечення» ,  всього за розділом 618  тис.  грн.,  5%  і більше % 

становлять такі статті: 
Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» – відображено поточну 

кредиторську  заборгованість  за  отримані  товари,  роботи,  послуги  необхідні  для  ведення  господарської 
діяльності, що становить 515 тис. грн., які виникли внаслідок минулих подій і погашення яких, за очікуванням, 
спричинить  вибуття  ресурсів  з  Товариства,  котрі  втілюють  в  собі  майбутні  економічні  вигоди,  розкрито 
відповідно до вимог МСФЗ, погашення якої очікується на протязі 12 місяців.

Рядок 1660 « Поточні забезпечення» - відображено резерв на оплату відпусток в сумі 90 тис. грн.
Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які 

відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги та Положення № 3981, та 
укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

У  Договорі  Товариства  про  надання  фінансових  послуг  включено  посилання  на  внутрішні  правила 
надання фінансових послуг.

Товариство  дотримується  вимог  щодо  заборони  залучення  фінансових  активів  від  фізичних  осіб  із 
зобов’язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.

Товариство  має  облікову  та  реєструючу  системи  (програмне  забезпечення  та  спеціальне  технічне 
обладнання), яка передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання 
звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а 
саме:  Програма Pawncshop, 1C бухгалтерія-8.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, затверджена для випуску 27 лютого 2018 
року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного бухгалтера.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2017 р.  – 4 270 тис. 
грн., в т. ч. складений капітал – 7 500 тис. грн., непокритий збиток  – 1 307 тис. грн., неоплачений капітал – 1 
923 тис. грн.. 

Розмір  і  структура  власного  капіталу  відповідає  встановленим  вимогам  п.  2.1.11.  ст.  2  «Положення 
про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього аудитора. В 
обов’язки  внутрішнього  аудитора,  згідно  Положення,  входить  контроль  фінансової  діяльності  Товариства, 
аналіз  доцільності  укладення  договорів,  обчислення  і  аналіз  фінансових  показників,  здійснює  фінансові 
дослідження та інше. Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає встановленим вимогам.  

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2018 р. до дати цього 
звіту, не виявлено.
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Інші питання (елементи)
Основні відомості про Товариство:
Повна назва:  ПОВНЕ  ТОВАРИСТВО  “ЛОМБАРД  ТОВ  “КЕШ  ТА  КОМПАНІЯ”  ТА  ТОВ  “ЕКСПРЕС  ТА 

КОМПАНІЯ”
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про 

проведення державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 27.03.1997р.
Дата запису: 17.02.2005р., Номер запису: 1 256 120 0000 000529
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серії ЛД № 26 від 02.07.2004 р.
Основний вид діяльності відповідно до установчих документів: Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування 

(основний)
Середньооблікова чисельність працівників на звітну дату: - 24 чол.
Директор: Гринь С.Г.   
Бухгалтер: Мельничук Н.В.
Ліцензія: Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 23.03.2017г., 

безстрокова.
Аудиторами встановлено, щодо видів діяльності, які не зазначені в статуті, Товариство впродовж 2017 

року, не здійснювало.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 

13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:   № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 

року № 279/4.
Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які 

відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту: 06.09.2013 р. № 279/4.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ:  №  0092  видане  Нацкомфінпослуг  від  14.01.2014  р.  Строк  дії  свідоцтва  до 
27.07.2022  року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів:  №  П  000197,  видане  НКЦПФР  24.02.2014  року,  дійсне  до 
27.07.2022 року

Умови договору на проведення аудиту: Договір  №  31/01/2018-2  від  31.01.2018  р.,  дата  початку 
проведення  аудиторської перевірки 06.02.2018р., дата завершення – 30.03.2018 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є 
цей звіт незалежного аудитора, є
Аудитор                                                                                                                   Захарова Т.В.

Сертифікат аудитора серії а № 006398 
від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р.

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В.
Сертифікат аудитора серії а № 004127

Від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.

м. Київ                                                                                                     
«30» березня 2018 року 
      Додаток 1
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки  шахрайство  може  включати  змову,  підробку,  навмисні  пропуски,  неправильні  твердження  або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

•  отримуємо  розуміння  заходів  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  аудиту,  для  розробки 
аудиторських  процедур,  які  б  відповідали  обставинам,  а  не  для  висловлення  думки  щодо  ефективності 
системи внутрішнього контролю;

•  оцінюємо  прийнятність  застосованих  облікових  політик  та  обґрунтованість  облікових  оцінок  і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

•  доходимо  висновку  щодо  прийнятності  використання  управлінським  персоналом  припущення  про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість компанії продовжити

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються 
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть

примусити 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 відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  інформацію  про  запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  твердження,  що  ми  виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли 
б  обґрунтовано  вважатись  такими,  що  впливають  на  нашу  незалежність,  а  також,  де  це  застосовно,  щодо 
відповідних застережних заходів.

З  переліку  всіх  питань,  інформація  щодо  яких  надавалась  тим,  кого  наділено  найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного 
періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім 
випадків,  якщо  законодавчим  чи  регуляторним  актом  заборонено  публічне  розкриття  такого  питання,  або 
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.

ПРАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

  КОДИ
  2018 01 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за ЄДРПОУ 23848885
Територія Україна за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне 
акціонерне товариство за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників*  6    
Адреса, телефон м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21     213-79-11    
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31122017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 4 4
первісна вартість 1001 4 4
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 10 8
первісна вартість 1011 210 210
знос 1012 200 202
Інвестиційна нерухомість 1015 7629 7629
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 7629 7629
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 7643 7641
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3 3
Виробничі запаси 1101 3 3
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 28 106
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 28 54
з бюджетом 1135 2 1
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 22
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26 1
Поточні фінансові інвестиції 1160 330
Гроші та їх еквіваленти 1165 89 121
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 89 121
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182
Резервах незароблених премій 1183
Інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 176 638
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200

Баланс 1300 7819 8279
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 1779 1779
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 64 67
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1358 -1279
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 7485 7567
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 195
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532
Резерв незароблених премій 1533
Інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 195
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 78 612
розрахунками з бюджетом 1620 16 17
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 5 6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 40 77
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом III 1695 139 712
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс 1900 7819 8279

Керівник  Ковиліна А.А. 
Головний бухгалтер Дєткова О.М. 

____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ПрАТ « КУА «Славутич-Інвест» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 23848885

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 р.

  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 925 462
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: 
прибуток 2090 925 462
збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 6 2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122
дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 (838) (408)
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 93 56
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 8 9
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 (1) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 100 65
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -18 -12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 82 53
збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 82 53

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 20 18
Витрати на оплату праці 2505 217 135
Відрахування на соціальні заходи 2510 51 30
Амортизація 2515 2 2
Інші операційні витрати 2520 548 223
Разом 2550 838 408

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник  Ковиліна А.А. 
Головний бухгалтер Дєткова О.М.  

КОДИ
Підприємство ПрАТ « КУА «Славутич-Інвест» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 23848885

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2017 р.

  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 847 492
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 23 11
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (328) (262)
Праці 3105 (186) (115)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (51) (29)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (54) (33)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (12) (12)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (42) (21)
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 (34) (7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 219 57
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 8 9
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачення на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8 9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 195 58
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -195 -58
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 32 8
Залишок коштів на початок року 3405 89 81
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 121 89

Керівник  Ковиліна А.А. 
Головний бухгалтер Дєткова О.М. 

КОДИ
Підприємство ПрАТ « КУА «Славутич-Інвест» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 23848885

Звіт про власний капітал 
за 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7000 1779 64 -1358 7485
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 1779 64 -1358 7485
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 82 82
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210 3 -3
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 3 79 82
Залишок на кінець року 4300 7000 1779 67 -1279 7567

Керівник  Ковиліна А.А. 
Головний бухгалтер Дєткова О.М.  
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА108

Примітки до фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
Фінансова звітність ПрАТ « КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» підготовлена за звітний рік, який включає період 

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. 
 Повний пакет фінансової звітності який включає Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і відповідні 
примітки, в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ. 

Звіт про фінансовий стан 
станом на 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 31 грудня 2017 г. 31 грудня 2016 г.

АКТИВИ
Необоротні активи
 нематеріальні активи 7.4 4 4
 основні засоби 7.3 8 10
 Інвестиційна нерухомість 7.6 7629 7629
Всього необоротні активи 7641 7643
Оборотні активи
 запаси 7.5 3 3
 торгівельна та інша дебіторська заборгованість 7.7 184 84
 Поточні фінансові інвестиції 7.8 330 0
 грошові кошти та їх еквіваленти 7.9 121 89
Всього оборотні активи 638 176
Всього активи 8279 7819
Інші довгострокові зобов’язання 7.11 0 195
Зобов’язання
 поточна кредиторська заборгованість 7.12 612 78
 зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 7.12 17 16
Розрахунками з оплати праці 7.12 6 5
Забезпечення 7.13 77 40
Всього зобов’язання 712 334
Капітал
 статутний капітал 7.10 7000 7 000
 Капітал у дооцінках 7.10 1779 1779
 резервний капітал 7.10 67 64
 нерозподілений прибуток (збиток) 7.10 (1279) (1358)
Всього капітал 7567 7485
Всього капітал та зобов’язання 8279 7819

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 2017 2016

Виручка 7.1 925 462
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -
Інші операційні доходи 7.1 6 2
Валовий прибуток/(збиток) 931 464
Адміністративні витрати 7.2 (838) (408)
Інші операційні витрати 7.2 - -
Операційний прибуток/(збиток) 93 56
Фінансові доходи/(витрати), нетто 7.1 8 9
Інші доходи/(витрати), нетто 7.2 (1)
Прибуток/(збиток) до оподатковування 100 65
Витрати з податку на прибуток 7.2 (18) (12)
Прибуток від діяльності, що триває -
Збиток від припиненої діяльності -
Чистий прибуток/(збиток) 7.2 82 53
Інший сукупний дохід -
Усього сукупний дохід(збиток) за рік 82 53

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 2017 2016

Грошові кошти від операційної діяльності
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 847 492
Надходження від цільового фінансування 2
Інші надходження 23 11
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) (328) (262)
Праці (186) (115)
Відрахувань на соціальні заходи (51) (29)
Зобов’язань з податків і зборів, у тому числі: (54) (33)
 витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток (12) (12)
 витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (42) (21)
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання (34) (7)
Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності 219 57
Грошові кошти від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації фінансових інвестицій
Надходження від реалізації необоротних активів - -
Надходження від отриманих відсотків 8 9
Інші надходження - -
Витрачання на придбання фінансових інвестицій
Витрачання на придбання необоротних активів
Інші платежі
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності 8 9
Грошові кошти від інвестиційної діяльності
Надходження власного капіталу -
Надходження від отримання позик -
Витрачання на погашення позик (195) (58)
Витрачання по сплату дивідендів - -
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності (195) (58)
Вплив змін курсів валюти на грошові кошти та їх еквіваленти - -
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів 32 8
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 89 81
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 7.9 121 89

Звіт про зміни в капіталі 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)

Статутний 
капітал Капітал у 

дооцінках

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток)

Усього 
капітал

31.12.2016 7 000 1779 64 (1358) 7485
Усього сукупний дохід за рік 82 82
Відрахування до резервного капіталу 3 (3) -
31.12.2017 7000 1779 67 (1279) 7567

1. Основні відомості про товариство:
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» 

(ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ») здійснює діяльність на підставі Закону України «Про  інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні  інвестиційні фонди)» та Ліцензії на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (  діяльності  з  управління 
активами)  Серія  АЕ  №  642081,  виданої  19.05.2015  Національною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового 
ринку. Товариство є фінансовою установою, яка надає фінансові послуги на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) та є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу. 

Основні функції компанії з управління активами: створення пайових інвестиційних фондів; управління 
активами  ІСІ  та  забезпечення  поточної  діяльності  ІСІ;  аналіз  ринку  цінних  паперів,  нерухомості    та  інших 
ринків,  інструменти  яких  перебувають  у  складі  активів  ІСІ,  пошук  нових  об’єктів  для  інвестицій;  регулярна 
переоцінка активів, оформлення договорів придбання  і продажу активів, підготовка звітності до державних 
контролюючих органів.

На даному етапі розвитку бізнесу з управління активами в Україні більшість  інвестиційних компаній є 
частиною великих фінансово-промислових груп. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» не входить ні в одну з таких 
груп  і є самостійним учасником ринку, що дозволяє діяти абсолютно неупереджено і виключно в  інтересах 
клієнтів.  Винагорода  Компанії  повністю  залежить  від  результатів  діяльності,  що  дозволяє  бути  повністю 
зацікавленими в зростанні активів і збереження репутації надійної фінансової структури.

Діяльність Компанії підлягає ліцензуванню: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) Серія АЕ 
№ 642081, строк дії: 11.06.2015 року - необмежений, дата прийняття та номер рішення про видачу 19.05.2015 
№ 689. 

Незважаючи на економічний стан в Україні Керівництво застосовує всіх необхідних заходів та постійно 
знаходиться  в  пошуках  альтернативних  методів  управління  та  виробництва  з  метою  стабільного  розвитку 
Компанії, збереження трудового колективу та покращення якості основної продукції. 

Юридична адреса та місце здійснення діяльності.
 Юридична адреса Компанії: Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21
Товариство здійснює свою основну діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Код ЄДРПОУ: 23848885
Дата та номер державної реєстрації (перереєстрації): 23.04.2010 р.,1 103 105 0015 004263.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: 
www.slavutich-invest.com
ІСІ, активи яких перебувають в управлінні ПрАТ « КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»: 
1)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Агроперспектива»  недиверсифікованого  виду  закритого 

типу;
2)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Прогресивні  технології»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
3) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Будівельні інвестиції» недиверсифікованого виду закритого 

типу: до дати прийняття рішення щодо припинення ІСІ- з 09.11.15р. 
4) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Оптимальні стратегії» недиверсифікованого виду закритого 

типу;
5) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу;
6) Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»
7) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційний проект» недиверсифікованого виду закритого 

типу;
8) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу;
9) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Прогрес-Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу;
10)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Інноваційні  технології»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
11) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого 

типу;
12)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Промислові  інвестиції»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
13) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «GB-Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу;
14) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифікованого виду закритого 

типу;
15)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Інвестиційний  розвиток»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
16)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Інвестиційні  стратегії»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
17)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  «Промисловий  капітал»  недиверсифікованого  виду 

закритого типу;
18) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фондовий капітал» недиверсифікованого виду закритого 

типу;
19)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  недиверсифікованого  виду  закритого  типу  «Фінансові 

стратегії»;
20)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  недиверсифікованого  виду  закритого  типу  «Інвестиційні 

перспективи»;
21)  Пайовий  венчурний  інвестиційний  фонд  недиверсифікованого  виду  закритого  типу  «Фінансова 

ініціатива».
Компанія з управління активами складає окрему фінансову звітність за результатами власної діяльності 

та діяльності зі спільного інвестування кожного із створених нею пайових інвестиційних фондів.
Кількість працівників складала станом на :
31 грудня 2016 р. 6 чоловік
31 грудня 2017 р. 6 чоловік 
Перелік акціонерів, які володіють часткою в Статутному капіталі Товариств (у розмірі 10 і більше 

відсотків):

N 
п/п

Найменування (ПІБ) акціонера
 Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код)
Місцезнаходження (адреса)

Кiлькiсть 
ЦП
(шт.)

Номiнальна 
вартiсть ЦП 
(грн.)

Вiдсоток 
СК 
(%)

1 ТОВ « Таврійська Січ» 4 256 000 2 128 000,00 30,40
2 ТОВ «Євроформат ППМ» 4 144 000 2 072 000,00 29,60
3  ТОВ «ОВІТО Україна» 1 400 000 700 000,00 10
4 Мацегорова Марина Вікторівна 1 050 000 525 000,00 7,5
5 Загрудний Олександр Федорович 1 050 000 525 000,00 7,5
6 Метельський Олег Вікторович 1 050 000 525 000,00 7,5
7 Шестопалов Дмитро Борисович 1 050 000 525 000,00 7,5
Всього у випуску: 14 000 000 7 000 000,00 100

 2. Основа підготовки фінансової звітності .
2.1. Основа надання фінансової звітності
Основою  надання  фінансової  звітності  є  чинні  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  (МСФЗ), 

міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та  Тлумачення  (КТМФЗ,  ПКТ),  видані  Радою  з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Компанія вперше прийняло МСФЗ у 2015 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2014 року.
Основні принципи облікової політики ІСІ на 2016 рік затверджені наказом № 1 від 01 січня 2015 року. 

Змін до облікової політики на протязі звітного періоду не було. 
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані 

нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, 
які надані в звітності. При формуванні фінансової звітності Компанія керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2 Методи подання інформації у фінансових звітах
 Дата складання звітності: станом на 31.12.2017 року.
  Перелік  та  назви  форм  фінансової  звітності  Товариства  відповідають  вимогам,  встановленим  МСБО 

(IAS) 1 «Подання фінансової звітності».
 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, 

основаною  на  методі  «функції  витрат»  або  «собівартості  реалізації»,  згідно  з  яким  витрати  класифікують 
відповідно до їх функцій як частини собівартості.

  Представлення  грошових  потоків  від  операційної  діяльності  у  Звіті  про  рух  грошових  коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень 
та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

2.3 Валюта надання інформації
Звітність представлена у тисячах гривен без десятих знаків.
  Валюта  подання  звітності  відповідає  функціональній  валюті,  якою  є  національна  валюта  України  – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
  Підготовка  фінансових  звітів  відповідно  до  МСФЗ  вимагає  від  керівництва  застосування  попередніх 

оцінок  та  припущень.  Ці  оцінки  періодично  переглядаються,  у  випадку  необхідності  коригувань,  такі 
коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.

  Ця  фінансова  звітність  підготовлена  на  основі  історичної  собівартості,  та  оцінки  за  справедливою 
вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням 
методів  оцінки  фінансових  інструментів,  дозволених  МСФЗ  13  «Оцінки  за  справедливою  вартістю».  Такі 
методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 
аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

2.5 МСФЗ які прийняті, але не набули чинності
  На  дату  затвердження  фінансової  звітності  такі  стандарти  та  інтерпретації,  а  також  поправки  до 

стандартів були випущені:
  В  складі  МСФЗ,  офіційно  наведених  на  веб-сайті  Міністерства  фінансів  України,  оприлюднено  такі 

стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», 
які відповідно набувають чинності 01 січня 2017 року та 01 січня 2018 року.

 За рішенням керівництва Копманії МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати 
набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову 
звітність Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Компанії не входить в сферу дії 
цього стандарту.

  Оскільки  застосування  МСФЗ  раніше  дати  набуття  чинності  дозволяється,  то  керівництвом  Компанії 
прийнято  рішення  про  застосування  МСФЗ  9  «Фінансові  інструменти»  до  фінансових  звітів  Товариства  за 
період,  що  закінчується  31  грудня  2017  року.  МСФЗ  9  впроваджує  нові  вимоги  до  класифікації  та  оцінки 
фінансових активів  і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність 
Товариства.

2.6 Принцип безперервності діяльності.
Вважаємо, що в найближчому майбутньому, Компанія буде вiдчувати вплив нестабiльності економiки 

в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на 
можливiсть  вiдшкодування  вартостi  активiв  Компаніям,  а  також  на  її  готовнiсть  своєчасно  обслуговувати  i 
погашати  свої  борги  (зобов’язання)  при  настаннi  термiнiв  їх  погашення.  Економiчна  стабiльнiсть  бiльшою 
мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних  i  iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова 
звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанія функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення 
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передбачає  реалiзацiю  активiв  i  виконання  Компанією  узятих  на  себе  зобов’язань,  в  ходi  своєї  звичайної 
дiяльностi. Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності 
активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування. Фінансова звітність 
не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити 
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

 2.7 Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 

31  січня  2018  року.  Ні  учасники  Компанії,  ні  інші  особи  не  мають  права  вносити  зміни  до  цієї  фінансової 
звітності після її затвердження до випуску.

3. Основні принципи облікової політики
3.1 Загальна основа формування
  При  відображенні  в  бухгалтерському  обліку  господарських  операцій  і  подій  застосовуються  норми 

системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) починаючи, зі звітного періоду 
що закінчується 31 грудня 2015, на підставі того, що вони не суперечать Закону України від 16 липня 1999 року 
№ 996–XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 Компанія прийняла облікові політики з метою дотримання підприємством протягом 2017 року єдиної 
методики віддзеркалення в бухгалтерському обліку і звітності, господарських операцій і порядку оцінки об’єктів 
обліку, яка дає змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про 
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив 
їх застосування є несуттєвим.

  Облікова  політика  Компанії  розроблена  та  затверджена  керівництвом  Компанії  відповідно  до  вимог 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або 
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 
можуть бути доречними.

3.2 Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія не застосовувала зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно з обліковими політиками 

які товариство застосовувало при складанні фінансової звітності у 2016 році.
3.3 Визнання та оцінка фінансових інструментів

 Компанія визнає фінансовий актив у балансі якщо він є грошовими коштами, інструментом власного 
капіталу  іншого  суб’єкта  господарювання,  контрактним  правом  отримувати  грошові  кошти  або  інший 
фінансовий  актив  від  іншого  суб’єкта  господарювання,  контрактом,  який  є  похідним  або  непохідним 
інструментом,  розрахунки  за  яким  здійснюватимуться  або  можуть  здійснюватися  власними  інструментами 
капіталу, або іншим чином.

 Компанія визнає фінансове зобов’язання у балансі, якщо воно є контрактним зобов’язанням надавати 
грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання, контрактом, який є похідним 
або непохідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 
інструментами капіталу, або іншим чином.

 Компанія визнає такі категорії фінансових активів:
 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку;
 - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
 Компанія визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
 - фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку.
  Фінансові  інструменти  відображаються  по  справедливій  вартості  або  амортизованій  вартості  в 

залежності від їх класифікації. 
 Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за 

їхньою  справедливою  вартістю  При  первісному  визнанні  вважається  справедливою  вартістю  ціна  операції. 
При наявності свідчення, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового інструмента, який 
придбавається, проводиться оцінку за їхньою справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки 
у прибутку або збитку.

 Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 
розділах облікової політики.

3.4 Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені 

на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. 
Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу 
вартість. Грошові кошти на які має місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою 
статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості. 

Грошові кошти Компанії складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти на 
депозиті. 

Первісна  оцінка  грошових  коштів  та  їх  еквівалентів  в  іноземній  валюті  та  банківських  металах 
здійснюється  у функціональній  (національній)  валюті  за офіційними курсами Національного банку України 
(далі –НБУ). Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки.

3.5 Дебіторська заборгованість
Дебіторську  заборгованість  визнається  як  фінансовий  актив,  якщо  за  нею  очікується  отримування 

грошових коштів або фінансових  інструментів. Дебіторська заборгованість визнається,  коли Компанія стає 
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту та первісно оцінюється за справедливою вартістю. 

Дебіторська  заборгованість  поділяється  на  поточну  (строк  погашення  протягом  12  місяців  з  дати 
фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати фінансової звітності).

Довгострокова  дебіторська  заборгованість,  відображається  в  балансі  за  її  теперішньою  вартістю. 
Визначення цієї вартості залежить від виду заборгованості та строку її погашення.

Поточна торгова дебіторська заборгованість відображається за справедливою вартістю, яка дорівнює її 
вартості погашення (сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки). Грошові потоки, пов’язані 
з короткостроковою дебіторською заборгованістю, не дисконтуються.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

 Величину резерву на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської розраховується як різниця 
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 
резерву  на  покриття  збитків  від  зменшення  корисності  дебіторської  заборгованості  відбувається  на  основі 
індивідуальної оцінки окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 
понесених збитків.

Фактори,  які  Товариство  розглядає  при  визначенні  того,  чи  є  у  нього  об’єктивні  свідчення  наявності 
збитків від зменшення корисності, включають інформацію про строки та тенденції непогашення заборгованості 
у строк, ліквідність, платоспроможність боржника, відкриття процедури банкрутства боржника, збільшення 
кількості  прострочених  платежів,  негативні  економічні  умови  у  галузі  або  географічному  регіоні,  та  інші 
фактори які можуть здійснювати вплив. 

 Сума збитків визнається у прибутку або збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 
корисності  зменшується  і  це  зменшення  може  бути  об’єктивно  пов’язаним  з  подією,  яка  відбулася  після 
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 
рахунок  коригування  резервів.  Сума  коригування,  зміни  справедливої  вартості  дебіторської  заборгованості 
визнаються у прибутку чи збитку. 

У разі неможливості повернення дебіторської  заборгованості,  вона списується за рахунок резерву на 
покриття збитків від зменшення корисності.

3.6 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку

  До  фінансових  активів,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням  результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та частки (паї) капіталу інших суб’єктів господарювання, 
якщо  відсоток  володіння  менш  20  %,  фінансові  активи,  доступні  для  продажу,  векселі,  облігації  (якщо  не 
існує розпорядження директора підприємства про намір та здатність Компанії утримувати їх до погашення). 

  Витрати  на  операцію,  які  прямо  відносяться  до  придбання  фінансового  активу,  не  включаються 
до  їх  вартості  при  первісній  оцінці  для  фінансових  активів,  які  класифікуються  як  такі,  що  оцінюються  за 
справедливою вартістю, а визнаються у складі прибутку або збитку. Після первісного визнання оцінюються 
за справедливою вартістю.

  Справедлива  вартість  активів,  які  внесені  до  біржового  списку,  оцінюється  за  біржовим  курсом 
організатора торгівлі. 

  Якщо  акції  мають  обіг  більш  як  на  одному  організаторі  торгівлі,  актив  оцінюється  за  найменшим  з 
біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

  При  оцінці  справедливої  вартості  активів  застосовуються  методи  оцінки  вартості,  які  відповідають 
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

 Оцінка активів Компанії, що перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають 
визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

 Для оцінки Товариства що не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) 
господарських  товариств  за  обмежених  обставин  наближеною  оцінкою  справедливої  вартості  може  бути 
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою 
оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

  Якщо  є  підстави  вважати,  що  балансова  вартість  суттєво  відрізняється  від  справедливої,  Компанія 

визначає  справедливу  вартість  за  допомогою  інших  методів  оцінки.  Відхилення  можуть  бути  зумовлені 
значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює 
свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення 
обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 
надходження майбутніх економічних вигід. 

3.7 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанія відносить утримувані 

до погашення: векселі, якщо Компанія має намір та здатність утримувати їх до погашення. Після первісного 
визнання  оцінювати  їх  за  амортизованою  собівартістю,  застосовуючи  метод  ефективного  відсотка  за 
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.8 Зобов’язання
Зобов’язання  визнаються  лише  тоді,  коли  актив  отриманий  або  коли  підприємство  має  безвідмовну 

угоду  придбати  актив  за  умови,  що  його  оцінка  може  бути  достовірно  визначена  та  існує  ймовірність 
зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане 
зобов’язання не підлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звітного періоду.

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
Компанія  сподівається  погасити  зобов’язання  або  зобов’язання  підлягає  погашенню  протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду;
Компанія  не  має  безумовного  права  відстрочити  погашення  зобов’язання  протягом  щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду.
Довгострокові зобов’язання – це зобов’язання зі строком погашення більше 12 місяців на дату балансу. 

Довгострокові  зобов’язання,  на  які  нараховуються  відсотки,  відображаються  в  балансі  за  їх  теперішньою 
вартістю. Визначення цієї вартості залежить від виду зобов’язання та умов їх виникнення.

3.9 Згортання фінансових активів та зобов’язань
 Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання 
одночасно.

3.10 Основні засоби
Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання 

їх  у  процесі  своєї  діяльності,  надання  послуг,  або  для  здійснення  адміністративних  і  соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 6000 грн.

Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засобі оцінюються за їх 
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності

Подальші витрати.
 Компанія не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, 

ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті  , коли вони 
понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють 
критеріям визнання активу.

Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному 
списанні частин, які підлягають заміні. 

На  кінець  кожного  звітного  року  керівництво  визначає  наявність  ознак  знецінення  основних  засобів. 
Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування актива, яка визначається 
як найбільша з двох величин:  справедлива вартість  за  вирахуванням витрат на продаж актива  та  вартість, 
яка  отримується  від  його  використання.  Балансова  вартість  актива  зменьшується  до  суми  вішкодування  ; 
збиток  від  знецінення відображаеться  в прибутках  або  збитках  за рік  [в  сумі  перевищення над величиною 
приріста його вартості, відображенного в складі капітала при попередній переоцінці]. Збиток від знецінення 
актива,  визначений  в  поперніх  звітних  періодах  сторнується  (при  необхідності),  в  разі  зміни  облікових  ( 
розрахункових) оцінок, використанних при визначенні вартості від використання актива або його справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на продаж. 

Прибуток  або  збиток  від  вибуття  основних  засобів  визнається  як  різниця  між  отриманою  виручкою 
від продажу  та  їх  балансовою вартістю  та  відображається в прибутках  або  збитках  за рік  (в  складі  іншого 
операційного доходу або витрат).

Амортизація.
На  землю  амортизація  не  нараховується.  На  об’єкти  незавершеного  будівництва  амортизація  не 

нараховується. 
Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом з терміну використання 

– років:
 Машини та обладнання більше 5 років 
 Транспортні засоби більше 5 років 
 Меблі більше 4 років 
 інші більше 12 років 
Норма для кожного об’єкта основних засобів та ліквідаційна вартість затверджується наказом Голови 

правління Компанії при введенні в експлуатацію.
Капітальні  вкладення  в  орендовані  приміщення  амортизуються  протягом  терміну  їх  корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання (тобто з наступного 
місяця  після  дати  вводу  об’єкта  в  експлуатацію).  Амортизацію  активу  припиняють  на  одну  з  двох  дат,  яка 
відбувається  раніше:  на  дату,  з  якої  актив  класифікують  як  утримуваний  для  продажу,  або  на  дату,  з  якої 
припиняють визнання активу.

3.11 Нематеріальні активи.
В складі нематеріальних активів враховані ліцензії на здійснення діяльності. 
Нематеріальні активи Компанії , мають визначений термін корисного використання, крім ліцензій, які є 

безстроковими.  . Нематеріальні  активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, які виникають 
в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Амортизація  нематеріальних  активів  здійснюється  із  застосуванням  прямолінійного  методу  і  терміну 
корисного використання. Торгові знаки та патенти - 2-10 років, Ліцензії на діяльність – безстрокові. 

3.12 Інвестиційна нерухомість.
До  інвестиційної  нерухомості  Компанія  відносить  нерухомість,  утримувану  на  правах  власності  або 

згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу 
чи для досягнення обох цілей, а не для: використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні 
послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: є ймовірність того, що Товариство 
отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, собівартість інвестиційної 
нерухомості можна достовірно оцінити.

До  інвестиційної нерухомості Компанія відносить право власності на землю.  Інвестиційна нерухомість 
первісно  оцінюється  за  собівартістю,  включаючи  витрати  пов’язані  з  придбанням..  Оцінка  після  визнання 
здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Ринкова вартість для оцінки інвестиційної нерухомості 
Компанії визначається на підставі звітів незалежних оцінювачів, які мають відповідну професійну кваліфікацію. 
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або 
збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 

Наступні  витрати  капіталізуються  в  складі  балансової  вартості  активу  тільки  тоді,  коли  існує  висока 
вірогідність  того,  що  Компанія  отримає  пов’язані  з  цими  витратами  майбутні  економічні  вигоди,  та  що  їх 
вартість може бути надійно оцінена. 

3.13 Запаси.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів Компанія вважає кожне їх найменування.
  Первісна  вартість  запасів,  придбаних  за  плату,  визначається  за  собівартістю  запасів,  а  запасів, 

виготовлених  власними  силами  підприємства,  –  згідно  з  МСБО  (IAS)  2  «Запаси».  При  відпуску  запасів, 
продажу чи іншому вибутті їх оцінку визначати за формулою ФІФО.

Запаси, які не приноситимуть підприємству економічних вигід у майбутньому, визнаються неліквідними 
і списуються в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі, а 
показуються на окремому субрахунку позабалансового рахунка.

 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації.

3.14 Забезпечення
Забезпеченням  Компанія  вважає  зобов’язання  з  невизначеним  строком  або  сумою.  Забезпечення 

визнається  в  бухгалтерському  обліку  відповідно  до  МСБО  (IAS)  37  «Забезпечення,  умовні  зобов’язання  та 
умовні активи», якщо

- суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне і конструктивне) внаслідок минулої події;
- імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 

зобов’язання;
- можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
 У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.
Забезпечення  на  оплату  відпусток  створюються  на  підприємстві  за  методикою,  визначеною  діючим 

законодавством. 
3.15 Оренда.
Оренда  активів,  за  якою  ризики  та  винагороди,  пов’язані  з  правом  власності  на  актив,  фактично 

залишаються в орендодавця, Компанія класифікує як операційну оренду.
Орендні  платежі  за  угодою  про  операційну  оренду  визнаються  як  витрати  на  прямолінійній  основі 
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протягом строку оренди. Дохід  від оренди  за  угодами про операційну оренду  визнається на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди 
визнаються як витрати.

 3.16 Податок на прибуток.
  Витрати  з  податку  на  прибуток  являє  собою  суму  витрат  з  поточного  та  відстроченого  податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Компанії за податками розраховуються з 
використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений  податок  розраховується  за  балансовим  методом  обліку  зобов’язань,  та  являє  собою 
податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю 
активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені  податкові  зобов’язання  визнаються,  як  правило,  щодо  всіх  тимчасових  різниць,  що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням  імовірності наявності в 
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані  тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й 
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений  податок  розраховується  за  податковими  ставками,  які,  як  очікується,  будуть 
застосовуватися  в  періоді  реалізації  відповідних  активів  або  зобов’язань.  Компанія  визнає  поточні  та 
відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, 
коли  податки  виникають  від  операцій  або  подій,  яки  визнаються  прямо  у  власному  капіталі  .  Компанія 
визнає  поточні  та  відстрочені  податки  у  капіталі,  якщо  податок  відноситься  до  статей,  які  відображено 
безпосередньо  у  власному  капіталі  в  тому  самому  чи  в  іншому  періоді.  Відстрочені  податкові  активи  та 
зобов’язання  показуються  у  звітності  згорнуто  так  як  існує  законне  право  провести  взаємозалік  поточних 
податкових активів і зобов’язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим 
податковим органом, і Компанія має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов’язань. 
Для  здійснення  податкових  розрахунків  доходи  і  витрати  визнаються  відповідно  до  діючого  податкового 
законодавства, зокрема Податкового кодексу України

3.17 Виплати працівникам.
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 
відсутність як забезпечення відпусток  - під час надання працівниками послуг, які  збільшують  їхні права на 
майбутні виплати відпускних.

Оплата  праці  працівників  підприємства  здійснюється  згідно  із  затвердженим  штатним  розписом 
підприємства, установленими тарифними ставками, із використанням даних табельного обліку робочого часу.

Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов’язань за 
обтяженими контрактами, тощо Компанія не проводить

3.18 Доходи та витрати.
Дохід  –  це  збільшення  економічних  вигід  протягом  облікового  періоду  у  вигляді  надходження  чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Доходи  від  надання  послуг  визнаються  якщо  існують  економічні  вигоди,  пов’язані  з  проведенням 
операції і сума доходу може бути достовірно визначена . Дохід від надання послуг відображається в момент 
виникнення,  незалежно  від  дати  надходження  коштів,  і  визначається  із  ступеня  завершеності  операції  з 
надання послуг на дату балансу. Сума доходу від надання послуг з основного виду діяльності визначається на 
підставі затвердженої методики (тарифів) розрахунку вартості послуг.

Доходи від продажу товарів визнаються якщо існують економічні вигоди, пов’язані з операцією; суттєві 
ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар передаються покупцеві; за суб’єктом господарювання не 
залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані 
ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовірно оцінити; витрати, які були або 
будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів суб’єкта господарювання, що 
приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнається, якщо існують економічні вигоди, пов’язані з операцією, 
та можна достовірно оцінити суму доходу. 

Дохід від продажу фінансових інструментів,  інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

Покупцеві передаються суттєві ризики  і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий  інструмент, 
інвестиційну нерухомість або інші активи;

- за  Компанією  не  залишається  ані  подальша  участь  управлінського  персоналу  у  формі,  яка 
зазвичай  пов’язана  з  володінням,  ані  ефективний  контроль  за  проданими  фінансовими  інструментами, 
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
- витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Дохід від роялті визнається згідно із сутністю відповідної угоди
Відсотки, дивіденди, збитки та прибутки, пов’язані з фінансовим інструментом або компонентом, який є 

фінансовим зобов’язанням, визнаються як дохід або витрати в прибутку чи збитку.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів  або  у  вигляді  виникнення  зобов’язань,  результатом чого  є  зменшення чистих  активів,  за  винятком 
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати  негайно  визнаються  у  звіті  про  прибутки  та  збитки,  коли  видатки  не  надають  майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу визнаються у тому ж періоді що й відповідні доходи.
Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вважаються 

витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. 
Витрати,  пов’язані  з  операційною  діяльністю,  які  не  включаються  до  собівартості  товарів,  виконаних 

робіт,  є  витратами  звітного  періоду.  Фінансові  витрати  не  капіталізуються,  а  визнаються  витратами  того 
періоду, у якому вони були здійснені

Відсотки, дивіденди, збитки та прибутки, пов’язані з фінансовим інструментом або компонентом, який є 
фінансовим зобов’язанням, визнаються як дохід або витрати в прибутку чи збитку .

Облік  витрат  підприємства  здійснюється  за  видами  діяльності  з  використанням  на  рахунків  класу  9 
«Витрати діяльності». 

4. Інші застосовані облікові політики що є доречними для розуміння фінансової звітності
4.1 Умовні зобов’язання та активи.
Компанія не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація про умовне 

зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла  інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним.

4.2 Основні припущення, оцінки та судження.
При  підготовці  фінансової  звітності  Компанія  робить  оцінки  та  припущення,  які  мають  вплив  на 

визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних 
активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених  Комітетом  з  тлумачень  міжнародної  фінансової  звітності.  Оцінки  та  судження  базуються 
на  попередньому  досвіді  та  інших  факторах,  що  за  існуючих  обставин  вважаються  обґрунтованими  і  за 
результатами  яких  приймаються  судження  щодо  балансової  вартості  активів  та  зобов’язань.  Фактичні 
результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Області, де такі судження є особливо важливими, області, 
що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 
значення  для  підготовки  фінансової  звітності  за  МСФЗ,  це  –  довгострокова  кредиторська  заборгованість, 
інвестиційна нерухомість, резерв забезпечень.

Компанія використовує оцінки та робить допущення, які здійснюють вплив на показники, які 
відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають 
постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на 
очікуваннях відносно майбутніх подій. 

4.3 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо  немає  МСФЗ,  який  конкретно  застосовується  до  операції,  іншої  події  або  умови,  керівництво 

Компанія застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була 
доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 
фінансова звітність:

- подає  достовірно  фінансовий  стан,  фінансові  результати  діяльності  та  грошові  потоки 
Компанія;

- відображає  економічну  сутність  операцій,  інших  подій  або  умов,  а  не  лише  юридичну 
форму;

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Компанія посилається на прийнятність наведених далі джерел 

та враховує їх у низхідному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат 

у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Компанія враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 
стандартів,  іншу  професійну  літературу  з  обліку  та  прийняті  галузеві  практики,  тією  мірою,  якою  вони  не 
суперечать вищезазначеним джерелам.

4.4 Судження щодо справедливої вартості активів. 
Справедлива  вартість  інвестицій,  що  активно  обертаються  на  організованих  фінансових  ринках, 

розраховується  на  основі  поточної  ринкової  вартості  на  момент  закриття  торгів  на  звітну  дату.  В  інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових 
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів 
з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

4.5 Справедлива вартість фінансових інструментів.
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов`язання в операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними особами.
Методики  та  припущення,  які  використовуються  для  оцінки  справедливої  вартості  фінансових 

інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, включають наступне:
1)  вважається,  що  справедлива  вартість  наступних  видів  фінансових  активів  дорівнює  їх  балансовій 

вартості: 
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові активи (кошти в банках);
- інші фінансові активи, включаючи дебіторську заборгованість (враховуючи короткостроковий характер 

таких активів); 
2) вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових зобов’язань дорівнює їх балансовій 

вартості: 
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові зобов’язання;
- кошти на вимогу фізичних, юридичних осіб, небанківських фінансових установ;
- інші фінансові зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованість (враховуючи короткостроковий 

характер таких зобов`язань).
4.6 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.

Керівництво  Компанії  застосовує  професійне  судження  щодо  термінів  утримання  фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується 
на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують 
невизначеності,  які  можуть  бути  пов’язані  з  призупиненням  обігу  цінних  паперів,  що  не  є  підконтрольним 
керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.7 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
На  кожну  звітну  дату  Товариство  проводить  аналіз  дебіторської  заборгованості,  іншої  дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення 
визнається  виходячи  з  власного  професійного  судження  керівництва  за  наявності  об’єктивних  даних,  що 
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або 
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. На звітну дату Товариство немає знеціненої 
Дебіторської заборгованості.

4.8 Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017 ставка дисконтування ( облікова ставка НБУ) становить 14,5% річних
5. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто 

такі  оцінки,  які  вимагаються МСФЗ 9  та МСФЗ 13  у  звіті  про фінансовий стан на  кінець  кожного  звітного 
періоду. 

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених за 
справедливою вартістю Методики оцінювання

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній 
вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Боргові цінні папери

Первісна оцінка боргових цінних 
паперів як фінансових активів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був отриманий 
актив. Подальша оцінка боргових 
цінних паперів здійснюється за 
справедливою вартістю.

Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, котирування 
аналогічних боргових цінних 
паперів, дисконтовані 
потоки грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється 
за справедливою вартістю на дату 
оцінки.

Ринковий, 
витратний

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується остання 
балансова вартість, ціни 
закриття біржового 
торгового дня

Дебіторська 
заборгованість

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні грошові 
потоки

Поточні зобов’язання
Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється за 
вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні грошові 
потоки

6. Проведення перерахунку фінансової звітності
Проаналізувавши  критерії,  які  характеризують  показник  гіперінфляції  і  передбачені  у  параграфі  3 

МСБО 29, враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України та інші додаткові характеристики, 
зокрема динаміку змін рівня інфляції, економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується 
гіперінфляцією.  Зважаючи  на  те,  що  згідно  з  МСБО  29  проведення  перерахунку  фінансової  звітності  є 
питанням судження, Компанія прийняла рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 рік.

7. Розкриття показників фінансової звітності:
7.1. Дохід. 
Основний дохід в 2017 року Компанія отримувала від надання послуг з управління активами пайових та 

венчурних фондів. До складу основного операційного доходу було включено: 
 тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р.
Дохід від реалізації послуг                                                                                             925                462
 в т.ч. винагорода за управління активами                                                                    247                120
 інформаційно-консультаційні послуги                                                                         678                 342
Інші операційні доходи (дохід від 
списання кредиторської заборгованості                                                                          6                     2 
Інші фінансові доходи (дохід за отриманими
відсотками по депозиту)                                                                                                   8                     9
7.2. Витрати
Склад витрат :

тис. грн.
 31.12.2017р. 31.12.2016р.

Адміністративні витрати                                                                                                  838               408
 в т.ч. матеріальні витрати                                                                                                20                  18
 витрати на оплату праці                                                                                                  217                135
 відрахування на соціальні заходи                                                                                   51                   30
 амортизація                                                                                                                       2                     2
 інші операційні витрати                                                                                                   548                223
Інші витрати (витрати від списання 
дебіторської заборгованості)                                                                                             1                    0 
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Податок на прибуток                                                                                                          18                 12
7.3. Основні засоби.
Станом на 31.12.2017р. вартість основних засобів складає 8 тис.грн., 
в тому числі: тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р.
Машини та обладнання -                                                                                                    2                   4            
Програмне забезпечення -                                                                                                 2                   2 
Меблі -                                                                                                                                 3                   3 
Інші основні засоби -                                                                                                          1                   1
Разом                                                                                                                                   8                  10
Протягом 2017 року надходження  і  вибуття основних  засобів не було. Зменшення вартості  основних 

засобів відбулося за рахунок накопиченої амортизації.
7.4. Нематеріальні активи
Вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017р. - 4тис.грн

тис. грн
Рух нематеріальних активів був таким:  2017  2016
Вартість
Залишок на 01.01.17р.  4  4
Надходження 0 0
Вибуття 0 0
Залишок на 31.12.17р.  4   4
Накопичена амортизація
Залишок на 01.01.17р.  0  0
Амортизаційні відрахування 0 0
Вибуття 0 0
Залишок на 31.12.17р.  0  0
Залишкова вартість
Залишок на 01.01.17р.  4  4
Залишок на 31.12.17р.  4  4

Нематеріальні  активи  Компанії  складаються  з  вартості  отриманої  ліцензії  на  здійснення  професійної 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), строк дії якої 
необмежений. Протягом 2017 року надходження, вибуття нематеріальних активів не відбувалось. Амортизація 
не нараховувалась.

7.5 Запаси
Вартість запасів станом на 31.12.2017р. становить 3 тис. грн., в тому числі:

тис. грн.
 31.12.2017р. 31.12.2016р.

Паливо -                                                                                                                               0                 1
Інші матеріали (марки, конверти, запчастини 
та гарнітура) -                                                                                                                       3                2 
 7.6. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість Компанії становить 7 629 тис. грн. Ця сума складається з вартості земельних 

ділянок,  придбаних  для  отримання  прибутку  від  продажу  в  майбутньому.  На  основі  проведеного  аналізу 
ринків, станом на 31.12.2017р., Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.

тис. грн.
 31.12.2017р. 31.12.2016р.

Інвестиційна нерухомість -                                                                                              7629            7629
Протягом 2017 року надходження  і вибуття  інвестиційної нерухомості не було. Амортизація на даний 

актив не нараховується.
7.7 Дебіторська заборгованість.
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2017р. складає 184 тис. грн.
Склад дебіторської заборгованості тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р.
За надані послуги                                                                                                               106             28
за виданими авансами -                                                                                                      54              28 
з бюджетом (розрахунки по ПДФО) -                                                                                  1               2 
 із внутрішніх розрахунків                                                                                                   22               0 
поточна дебіторська заборгованість                                                                                    1              26
Разом 184 84
Дебіторська  заборгованість  в  Компаніїї  не  має  забезпечення.  Резерви  в  звітному  періоді  не 

нараховувались.
7.8. Поточні фінансові інвестиції.

тис. грн.
 31.12.2017р. 31.12.2016р.

Векселі придбані -                                                                                                           330                0
У зв’язку з відсутністю активного ринку щодо акцій (корпоративних прав) товариства, у якого придбали 

вексель,  поточні  фінансові  інвестиції  обліковуються  за  собівартістю  з  урахуванням  збитків  від  зменшення 
корисності.

7.9. Грошові кошти
тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р.
Каса та рахунки в банках -                                                                                                121               89 
7.10. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року власний капітал капітал Компанії становить 7567 тис. грн. та складається 

з: 
тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р
Зареєстрований (пайовий) капітал -                                                                             7 000             7 000
Капітал у дооцінках (дооцінка земельних ділянок) -                                                    1 779             1 779
Резервний капітал -                                                                                                            67                 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -                                                        (1 279)          (1 358)
Саном на 01.01.2017р. непокритий збиток становив 1358 тис. грн. За результатами діяльності у 2017 році 

Компанією отримано прибуток у розмірі 82 тис. грн. Відрахування до резервного фонду з чистого прибутку 
2016 складають 3 тис. грн. Таким чином , станом на 31.12.2017р. непокритий збиток Компанії становить 1279 
тис. грн.

7.11. Довгострокові зобов’язання.
До  складу  довгострокових  зобов’язань  входять  інші  довгострокові  зобов’язання  на  суму  виданих 

векселів. Станом на 01.01.2017р. інші довгострокові зобов’язання складали 195 тис. грн. Протягом 2017 року 
Компанією  було  погашено  вексель  на  суму  195  тис.  грн.  Таким  чином  інші  довгострокові  зобов’язання  на 
31.12.2017р. відсутні.

7.12. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2017р. складає 635 тис. грн.:
тис. грн.

 31.12.2017р. 31.12.2016р
Торговльна кредиторська заборгованість 
 за роботи, послуги –                                                                                                          612               78
Розрахунки з бюджетом ( з податку на прибуток)                                                            17                16
Розрахунки з оплати праці –                                                                                                6                  5
7.13 Забезпечення.
В  складі  поточних  забезпечень  відображено  нарахування  та  використання  забезпечення  на  виплату 

відпусток працівниками Товариства.
Сума забезпечення на виплату відпусток працівникам станом на 31.12.2017 склала 77 тис. грн та станом 

на 31.12.2016 складала 40 тис. грн.
Протягом  2017  року  забезпечення  на  виплату  відпусток  працівниками  не  використано.  Нараховано 

протягом 2017 року 33 тис. грн. 
7.14. Умовні зобов’язання. 
Судові позови Судових позовів протягом 2017р. не було. Резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Оподаткування –  Внаслідок  наявності  в  українському  комерційному  законодавстві,  й  податковому 

зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася 
в  загалом  нестабільному  економічному  середовищі,  за  якої  податкові  органи  довільно  тлумачать  аспекти 
економічної  діяльності,  у  разі,  якщо  податкові  ограни  піддадуть  сумніву  певне  тлумачення,  засноване  на 
оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компанія змушене буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та 
резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія сплатило 
усі  податки,  тому  фінансова  звітність  не  містить  резервів  під  податкові  збитки.  Податкові  звіти  можуть 
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище – Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 
нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший 
економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також 
інших подій,  які  перебувають поза  зоною впливу Компанії  . Майбутнє спрямування економічної політики з 
боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів , а також на здатність Компанії сплачувати 
заборгованості згідно строків погашення. 

Керівництво  Компанії  провело  найкращу  оцінку  щодо  можливості  повернення  та  класифікації 
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі знаходиться під впливом 

нестабільності, вказаної вище. 
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів –  Внаслідок  ситуації, 

яка склалась на в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату 
балансу,  існує  ймовірність  того,  що  активи  не  зможуть  бути  реалізовані  за  їхньою  балансовою  вартістю  в 
ході звичайної діяльності Компанії . Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності 
заходів,  які  знаходяться  поза  зоною  контролю  Компанії,  спрямованих  різними  країнами  на  досягнення 
економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Компанії 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

 8. Звітність за сегментами.
Компанія має один основний сегмент - управління активами ІСІ та забезпечення поточної діяльності ІСІ.
9. Розкриття інформації про пов’язанні сторони. 
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Компанією;
асоційовані компанії;
спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником;
члени провідного управлінського персоналу;
близькі родичі особи, зазначеної вище;
компанії, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів. 
Власники – юридичні та фізичні особи Товариства:
-  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Таврійська  Січ»  -  частка  в  статутному  фонді  (капіталі) 

компанії з управління активами 30,40 %;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВІТО УКРАЇНА» - частка в статутному фонді  (капіталі) 

компанії з управління активами 10%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроформат ППМ» - частка в статутному фонді (капіталі) 

компанії з управління активами 29,6 %;
- Мацегорова Марина Вікторівна - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами 

7,5 %;
- Загрудний Олександр Федорович - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами 

7,5 %;
- Метельський Олег Вікторович - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами 

7,5 %;
- Шестопалов Дмитро Борисович - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами 

7,5 %;
 Керівник Компанії - Ковиліна Аліна Андріївна. Прямі родичі пов’язаності не мають. 
Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Клошинський  Олександр  Володимирович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з 

обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» - 100 %;
-  Ткаченко  Валентина  Ігорівна  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «ОВІТО УКРАЇНА» - 50 %;
- Ткаченко Ольга Ігорівна - частка у статутному Фонді (капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОВІТО УКРАЇНА» - 50 %.
-  Ткаченко  Сергій  Григорович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «ЄВРОФОРМАТ ППМ» - 92 %.
Станом на 31.12.17р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» не є засновником або учасником юридичних осіб.
Протягом  2017року  здійснювались  операції  з  пов’язаними  сторонами,  а  саме  виплати  провідному 

управлінському персоналу. 
Інших операцій між Компанією та пов’язаними особами в звітному періоді не відбувалось.
10. Відомості про органи управління:
- Загальні збори акціонерів - Вищий орган управління Компанії; 
-  Наглядова  рада  -  орган,  що  здійснює  управління  та  контроль  за  діяльністю  виконавчого  органу 

Компанії в інтересах захисту прав та інтересів акціонерів та представляє інтереси акціонерів у Компанії в період 
між Загальними зборами акціонерів - представники акціонерів (4 особи);

- Правління - виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії (3 особи);
-  Ревізійна  комісія  (Ревізор)  -  контрольний  орган  Компанії,  який  здійснює  контроль  за  фінансово-

господарською діяльністю Правління;
 - Служба внутрішнього аудиту - посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії, 

яка  призначається  за  рішенням  Наглядової  Ради  Компанії,  підпорядковується  та  звітує  перед  нею.  Служба 
внутрішнього аудиту (контролю) Компанії організаційно не залежить від інших підрозділів Компанії.

Рiшенням  рiчних  Загальних  зборiв  акцiонерiв  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ»  (Протокол  №  23  вiд 
07.04.17 року), у зв’язку з закiнченням 09.04.17 р. термiну дiї Правлiння Компанiї, подовжено термiн виконання 
повноважень членiв Правлiння Компанiї на строк 5 (п’ять) років у наступному складi: 

 - Голова Правлiння - Ковилiна Алiна Андрiївна 
- Член Правлiння - Дєткова Ольга Миколаївна 
 - Член Правлiння - Карiка Євген Iванович 
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (протокол № 24 вiд 

14.06.2017 року) припинено повноваження членiв Наглядової ради Компанiї, до складу якої входили 
- Клошинський Олександр Володимирович 
- Метельський Олег Вiкторович 
- Клошинська Iрина Олександрiвна 
- Ткаченко Сергiй Григорович 
У зв’язку з заявою Клошинської  I.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Компанiї, 

Рiшенням  позачергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  Компанiї  (протокол  №  24  вiд  14.06.2017  року)  обрано 
нових членiв Наглядової ради Компанiї,до складу яких входить: 

- Клошинський Олександр Володимирович, що є представником акцiонера Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД». Акцiями Компанiї не володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

Засiданням Наглядової ради (протокол № 30-17 вiд 14.06.2017 р.) Головою Наглядової ради Компанiї 
обрано Клошинського О.В.

-  Метельський  Олег  Вiкторович,  що  є  представником  акцiонера  ТОВ  «НЕО-IНФОРМПЛЮС».  Акцiями 
Компанiї не володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

- Ткаченко Сергiй Григорович, що є представником акцiонера ТОВ «ОВIТО Україна». Акцiями Компанiї не 
володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

- Константiнов Вiталiй Миколайович, що є представником акцiонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акцiями 
Компанiї не володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

Станом  на  кінець  звітного  періоду  посадовою  особою  Компанії  є  Голова  Правління  -  Ковиліна  Аліна 
Андріївна.

Учасниками і власниками Компанії є:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВІТО УКРАЇНА»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроформат ППМ»;
- Фізичні особи (4 чоловіка).
Система управління Товариством відповідає вимогам ст.89 Господарського Кодексу. 
 11. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні  фінансові  інструменти  Компанії  включають  торгову  кредиторську  заборгованість,  банківські 

кредити,  цінні  папери,  фінансову  оренду.  Основною  ціллю  даних  фінансових  інструментів  є  залучення 
коштів для фінансування операцій Компанії. Також Компанія має інші фінансові інструменти, таки як торгова 
дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити.

Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Компанія укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній оплати. Дебіторська заборгованість підлягає 
постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які 
включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний 
з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

Ризик ліквідності.  Компанія  здійснює  контроль  ліквідності,  шляхом  планування  поточної  ліквідності. 
Компанія  аналізує  терміни  платежів,  які  пов’язані  з  дебіторською  заборгованістю  та  іншими  фінансовими 
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що потрібно 
мати ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності від суттєвих ризиків. 

Управління ризиками є сукупністю обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на досягнення 
поставленої мети управління ризиком  і допомагає сконцентрувати зусилля  і  ресурси на найоптимальніших 
варіантах рішення при здійсненні Товариством діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами.

Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства, одночасно 
забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:

- клієнтів та контрагентів Товариства;
- керівних органів управляння Товариством;
- працівників Товариства;
- інших сторін (суб’єктів).
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  Метою  політики  управління  ризиками  є  виявлення,  аналіз  та  управління  ризиками,  яких  зазнає 
Товариство,  встановлення  прийнятних  лімітів  ризику  та  впровадження  засобів  контролю  ризиків,  а  також 
здійснення постійного моніторингу рівнів ризиків та дотримання встановлених лімітів з боку регуляторного 
органу України. 

Діяльність Компанії у сфері управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення стратегічних 
цілей Товариства, збільшення прибутковості за умов дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Компанії у сфері управління ризиками є:
 - забезпечення реалізації стратегії розвитку Товариства;
- своєчасна адаптація Компанії до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стабільності.
Товариство в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: системний ризик, кредитний, 

ринковий, ризик зміни ціни, ризик опціонів, ризик ліквідності, операційний ризик, кадровий ризик, ризик, 
пов’язаний з репутацією, юридичний ризик, стратегічний ризик, ризик, пов’язаний із здійсненням діяльності 
на фондовому ринку. Загальні положення системи управління ризиками сформовані «Положенням про 
систему управління ризиками в ПрАТ «КУА «Славутч-Інвест», затвердженими Протоколом № 18-14 від 
01.07.2014 р. 

Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою поточний чи майбутній ризик збитків, що виникають в результаті негативних 

змін фінансового стану Товариства, що виникають в результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за 
договором з Товариством, виконати умови такого договору, в тому числі ризик недобросовісності контрагента, що 
полягає в неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на себе зобов’язання 
за будь-якою угодою із професійним учасником ринку цінних паперів.

Під час оцінювання кредитний ризик розділяється на індивідуальний та портфельний кредитний ризик.
Джерелом  індивідуального  кредитного  ризику  є  окремий  емітент  цінних  паперів,  клієнт,  контрагент. 

Оцінка  індивідуального  кредитного  ризику  здійснюється  через  оцінку  надійності  та  кредитоспроможності 
–  емітента,  окремого  контрагента,  тобто  спроможність  своєчасно  та  в  повному  обсязі  розрахуватися  за 
прийнятими зобов’язаннями.

Оцінка  портфельного  кредитного  ризику  здійснюється  шляхом  відстеження  змін  сукупної  вартості 
активів  Компанії  з  урахуванням  всіх  відкритих  операцій,  яким  притаманний  кредитний  ризик  (операції  з 
цінними паперами, портфель дебіторської заборгованості тощо).

Ринковий ризик
Ринковий  ризик  являє  собою  поточний  чи  майбутній  ризик  збитків,  який  виникає  в  результаті 

несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, включаючи 
змінність  процентних  ставок.  При  виявленні  та  управління  ринковим  ризиком  здійснюється  підготовка 
достовірних  даних  і  ефективних  методик,  таких,  як  розрахунок  ризикової  вартості,  стрес-тестування  для 
оцінки характеру та вартості ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового ризику

Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутку за прийнятного для 
акціонерів рівня ризику,  тобто мінімізація  втрат  від неочікуваних  коливань процентних  ставок  та  валютних 
курсів.

Концентрація інших ризиків
Менеджмент Компанії приділяє значну увагу контролю за  іншими ризиками, які виникають в процесі 

діяльності,  а  саме:  операційному,  кадровому,  ризику,  що  пов’язаний  з  репутацією,  стратегічному,  ризику, 
професійної діяльності.

Операційний  ризик  може  виникнути  в  результаті  збою  у  системах  Компаніїв  таких  галузях,  як 
корпоративне управління, засоби внутрішнього контролю, інформаційна технологія, або в інших операційних 
системах,  необхідних  для  провадження  професійного  учасника  ринку  цінних  паперів.  Такі  збої  можуть 
призвести  до  фінансових  втрат  через  помилку,  шахрайство  або  несвоєчасне  виконання  роботи  чи  інші 
непередбачені  події,  такі  як  пожежа,  перебої  з  електропостачанням  або  інші  лиха.  З  метою  нейтралізації 
ризику  організація  бізнес-процесів  у  Товаристві  здійснюється  із  забезпеченням  максимальної  стабільності 
та надійності  у роботі операційних,  телекомунікаційних систем. Працівники ознайомлюються з посадовими 
інструкціями  іншими  внутрішніми  нормативними  документами,  які  регламентують  роботу  підрозділів 
Товариства, порядок їх взаємодії.

Стратегічний  ризик  –  це  поточний  чи  майбутній  ризик  збитків,  який  виникає  в  результаті  прийняття 
помилкових  ділових  рішень,  неналежного  виконання  ділових  рішень  або  ігнорування  змін  зовнішніх 
економічних умов.

Ризик,  пов’язаний  із  здійсненням  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  (ризик  професійної 
діяльності),  розуміється  як  ймовірність  настання  подій,  що  приводять  до  неможливості  виконання 
(неналежного виконання) професійним учасником своїх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням професійної 
діяльності.

Працівники  Компанії  приймають  участь  в  семінарах  для  працівників  фінансових  установ,  які 
організовуються за участю Державної служби фінансового моніторингу України, Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України.

Відділ  внутрішнього  аудиту  є  рідше  одного  разу  в  рік  здійснює  перевірку  виконання  вимог  діючого 
законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом. 

Крім того, щорічно проводиться перевірка фінансової діяльності незалежною аудиторською фірмою.
Робота служби внутрішнього аудиту
З  метою  удосконалення  системи  управління  ризиками,  контролю  та  корпоративного  управління;  для 

забезпечення надійності  та ефективності системи внутрішнього контролю на ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» 
створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього 
аудиту (контролю)», затвердженого Загальними зборами учасників ( Протокол №2187-14 від 01.07.2014 року).

Посадова  особа,  що  проводить  внутрішній  аудит  (контроль)  Компанії  (далі  –  внутрішній  аудитор)  є 
Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

Внутрішній  аудитор  призначається  Загальними  зборами  акціонерів  (вищим  органом  управління) 
Компанії  з  метою  оцінки  та  вдосконалення  системи  внутрішнього  контролю  Компанії,  в  цілях  надання 
Загальним  зборам  (вищому  органу  управління)  Компанії  та  керівництву  Компанії  необхідної  підтримки 
(сприяння) у виконанні їх обов’язків з досягнення мети діяльності Компанії 

Діяльність  відділу  внутрішнього  аудиту  Компанії  у  2017  році  була  направлена  на  перевірку  й  оцінку 
адекватності  та  ефективності  системи  внутрішнього  контролю  та  якості  виконання  призначених  обов’язків 
співробітниками  Компанії,  надання  незалежної  оцінки  системи  внутрішнього  контролю,  встановленого 
контролю за ризиками, зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним 
використанням ресурсів Компанії. 

Ризик ліквідності
Ліквідність  –  це  здатність  забезпечити  своєчасне  виконання  своїх  грошових  зобов’язань,  яка 

визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами 
виконання  зобов’язань  банку,  а  також  строками  та  сумами  інших  джерел  і  напрямів  використання  коштів 
(надання кредитів, інші витрати). 

Фінансова  діяльність  піддається  ризику  ліквідності  –  ризику  недостатності  надходжень  грошових 
коштів для покриття  їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними 
зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні 
засоби без суттєвих втрат. 

 Управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність  так, щоб вона  і надалі  забезпечувало 

дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на послуги Товариства, 

що відповідають рівню ризику.
Керівництво  Компанії  здійснює  огляд  структури  капіталу  на  щорічній  основі.  При  цьому  керівництво 

аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
КУА,  яка  не  управляє  активами  недержавних  пенсійних  фондів  зобов’язана  підтримувати  розмір 

власного капіталу на рівні не менше ніж 7 000 тис. грн. Розмір власного капіталу Компанії станом на 31.12.2017 
р. склав 7567 тис. грн. Розмір власного капіталу Компанії на достатньому рівні.

Резервний фонд КУА створюється відповідно до установчих документів та діючого законодавства.
Відповідно до вимог чинного  законодавства Компанія повинна постійно дотримуватись пруденційних 

нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку в його діяльності.
Інформація про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-  ІНВЕСТ» згідно аналізу результатів пруденційних показників 

діяльності ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ» станом на 31.12.2017 р.:

№ Показник
Значення

Нормативне значенняЗ урахуванням 
прибутку 2017р.

Без урахування 
прибутку 2017р.

1 Розмір власних коштів, грн. 7 198 312,28 7 119 084,77 Не менше 3 500 000
2 Норматив достатності 

власних коштів 70,64 69,86 не менше 1

3
Коефіцієнт покриття 
зобов’язань власним 
капіталом

96,81 95,74 не менше 1

4 Коефіцієнт фінансової 
стійкості 0,914 0,914 не менше 0,5

Компанія дотримується відповідних пруденційних нормативів.
12. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов`язання в операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними особами.
Методики  та  припущення,  які  використовуються  для  оцінки  справедливої  вартості  фінансових 

інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, включають наступне:
1)  вважається,  що  справедлива  вартість  наступних  видів  фінансових  активів  дорівнює  їх  балансовій 

вартості: 
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові активи (кошти в банках);
- інші фінансові активи, включаючи дебіторську заборгованість (враховуючи короткостроковий характер 

таких активів); 
2) вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових зобов’язань дорівнює їх балансовій 

вартості: 
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові зобов’язання;
- кошти на вимогу фізичних, юридичних осіб, небанківських фінансових установ;
- інші фінансові зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованість (враховуючи короткостроковий 

характер таких зобов`язань).
13. Події після Балансу.
На  дату  надання  фінансової  звітності  в  діяльності  Компанії  не  було  встановлено  подій,  які  можуть 

вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої 
інформації. 
Голова правління     Ковиліна А.А.
Головний бухгалтер    Дєткова О.М.

Синтез-Аудит-Фінанс
Аудиторська фірма
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  ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

за 2017 рік
Керівництву ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням

Ми  провели  аудит  фінансової  звітності  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «КОМПАНІЯ  З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»(далі по тексту  ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» або Компанія), 
що складається з:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р.;
- Звіту про рух грошових коштів за 2017 рік;
- Звіту про власний капітал за 2017 р.;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик.
                      На  нашу  думку,  за  винятком  впливу  питання  описаного  в  розділі  «Основа  для  думки  із 

застереженням»  нашого  звіту  фінансова  звітність,  що  додається,  відображає  достовірно  в  усіх  суттєвих 
аспектах фінансовий стан ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» на 31 грудня 2017року, та її фінансові результати 
і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ).  

           Основа для думки із застереженням
В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості 

та зобов`язань, відображених на балансі Компанією станом на 31.12.2017 року.  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали  інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 

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  МСФЗ    та  за  таку  систему  внутрішнього  контролю,  яку  управлінський  персонал  визначає 
потрібною  для  того,  щоб  забезпечити  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить  суттєвих  викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності  управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
компанії  продовжувати  свою  діяльність  на  безперервній  основі,  розкриваючи,  де  це  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 аудитора за аудит фінансової звітності
           Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано  очікується,  вони  можуть  впливати  на  економічні  рішення  користувачів,  що  приймаються  на 
основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

•  ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у  відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки  шахрайство  може  включати  змову,  підробку,  навмисні  пропуски,  неправильні  твердження  або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

•  отримуємо  розуміння  заходів  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  аудиту,  для  розробки 
аудиторських  процедур,  які  б  відповідали  обставинам,  а  не  для  висловлення  думки  щодо  ефективності 
системи внутрішнього контролю 

•  оцінюємо  прийнятність  застосованих  облікових  політик  та  обґрунтованість  облікових  оцінок  і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

  •  доходимо  висновку  щодо  прийнятності  використання  управлінським  персоналом  припущення  про 
безперервність  діяльності  як  основи  для  бухгалтерського  обліку  та,  на  основі  отриманих  аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття  інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити 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 відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  інформацію  про  запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  твердження,  що  ми  виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли 
б  обґрунтовано  вважатись  такими,  що  впливають  на  нашу  незалежність,  а  також,  де  це  застосовно,  щодо 
відповідних застережних заходів.

Звіт  щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
Основні відомості про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

Повна найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

Код за ЄДРПОУ 23848885
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№ свідоцтва про державну реєстрацію 
(перереєстрацію) та дата його видачі

Серія А01 № 030564 від 23.04.2011 р.
Номер запису: 11031050015004263 

Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Вид діяльності за КВЕД

66.30 Управління фондами;
64.20 Діяльність холдингових компаній;
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й 
керування.

№  ліцензії  АВ № 642081 від 11.06.2015р.

Ліцензійні види діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами).
Строк дії : 11.06.2015р. – необмежений.

ІСІ, активи яких перебувають в управлінні КУА

1) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Агроперспектива» 
недиверсифікованого виду закритого типу;
2) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Прогресивні 
технології» недиверсифікованого виду закритого типу;
3) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Будівельні 
інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу: до  
дати прийняття рішення щодо припинення ІСІ-  з 09.11.15р.;
4) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Оптимальні 
стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу;
5) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІГТ» 
недиверсифікованого виду закритого типу;
6) Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний 
фонд «Запорізькі феросплави»;
7) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційний 
проект» недиверсифікованого виду закритого типу;
8) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Крок-Резерв» 
недиверсифікованого виду закритого типу;
9) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Прогрес-Інвест» 
недиверсифікованого виду закритого типу;
10) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інноваційні 
технології» недиверсифікованого виду закритого типу;
11) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інноваційні 
системи» недиверсифікованого виду закритого типу;
12) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Промислові 
інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу;
13) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «GB-Інвест» 
недиверсифікованого виду закритого типу;
14) Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Агроперспектива-К» недиверсифікованого виду закритого 
типу;
15) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційний 
розвиток» недиверсифікованого виду закритого типу;
16) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційні 
стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу;
17) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Промисловий 
капітал» недиверсифікованого виду закритого типу;
18) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фондовий 
капітал» недиверсифікованого виду закритого типу;
19) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фінансові 
стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу ;
20) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інвестиційні 
перспективи» недиверсифікованого виду закритого типу;
21) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фінансова 
ініціатива» недиверсифікованого виду закритого типу .

Місцезнаходження 69000 м. Запоріжжя, б-р Центральний,21
Дата початку проведення аудиту 14.12.2017 р.
Дата закінчення проведення аудиту 19.02.2018р.

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності   з вимогами та положеннями Закону України «Про 

аудиторську  діяльність»,  інших  законодавчих  актів  України  та  у  відповідності  з  вимогами  Міжнародних 
стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання  впевненості  та  супутніх  послуг  (МСА  видання 
2015року)  в якості національних.

Аудитором  зроблені  дослідження  шляхом  тестування  доказів  на  обґрунтування  сум  та  інформації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним 
основам фінансового звітування, прийнятій обліковій політиці.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог  Законодавства України в сфері господарської 
діяльності і оподаткування: Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий 
ринок»,  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,  «Про  державне  регулювання  ринку 
цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», Міжнародних 
стандартів  фінансової  звітності,  Міжнародних  стандартів  аудиту,  «Вимог  до  аудиторського  висновку, 
що  подається  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  при  розкритті  інформації  про 
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та 
компанії з управління активами», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.06.2013 р. № 991.

                       Основою подання фінансової звітності ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» є чинні Міжнародні 
стандарти  фінансової  звітності  (МСФЗ),  Міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО).  Компанія 
визнала Концептуальну основу фінансового звітування, яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах 
фінансової звітності.

  Компанія вперше прийняла МСФЗ у 2015 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 
2014 року.

           Бухгалтерський  облік  та  показники  фінансової  звітності    ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» 
відображають фінансовий стан Компанії з додержанням  Концептуальної основи фінансового звітування за 
МСФЗ та прийнятої облікової політики Компанії стосовно складання фінансової звітності.

Принципи  облікової  політики,    використані  при  підготовці  зазначеної  фінансової  звітності  Компанії, 
передбачають  оцінку  активів  та  зобов’язань  за  справедливою  або  амортизованою  вартістю  в  залежності 
від  їх  класифікації  та  були  розкриті  в  Примітках  до  фінансової  звітності.    Надана  звітність  підготовлена  з 
використанням правил обліку та оцінки об’єктів обліку за  справедливою та амортизованою вартістю. ПрАТ 
«КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017  році  порівняно з обліковими 
політиками,  які Компанія застосовувала  при складанні фінансової звітності у 2016 році.

 Форми  фінансової  звітності  не  відповідають  вимогам  МСБО  №1  «Подання  фінансової 
звітності».  Компанія  надала  звітність  за  формами,  визначеними  Національним  положенням  (стандартом) 
бухгалтерського  обліку  №  1,  затвердженим  наказом  МФУ  від  07.02.2013р.  №73,  не  використовуючи 
всіх  компонентів  фінансової  звітності.    Разом  з  тим,  Компанія  необхідні  розкриття  інформації  провело  в 
Примітках до фінансової звітності, що не спричинило непорозуміння фінансової інформації користувачами та 
відобразило всі відповідні аспекти господарчої діяльності.

Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 

зробити  висновок  про  правильність  відображення  та  розкриття  інформації  щодо  власного  капіталу,  згідно 
вимог  Концептуальної  основи  фінансового  звітування  та  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності. 
На нашу думку, Компанія в  усіх  суттєвих аспектах виконала необхідні  вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2017 р. та вірно відобразило розмір власного 
капіталу у фінансовій звітності.

Власний капітал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2017 р. складається із:
- статутного  капіталу     – 7000 тис. грн.;
- капіталу у дооцінках    – 1779 тис. грн.;
- резервного капіталу      -     67 тис. грн.;
- непокритого збитку      – 1279 тис. грн.
Статут ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (остання дев’ята редакція) затверджений загальними зборами 

учасників (протокол № 18 від 07.11.2014 р.) та зареєстрований Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 
Запорізької області 10 листопада 2014 року № 11031050027004263.

Статутний  капітал  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  сформований  згідно  з  Законом  України  «Про 
господарські  товариства»  та  повністю  сплачений  грошовими  коштами  учасників  на  суму  7000  тис.  грн., 
обліковується на рахунку 401 «Статутний капітал» та відповідає установчим документам. 

Протягом  2017року змін розміру статутного капіталу не відбувалося.
Розмір Статутного  капіталу станом на 31.12.2017 р.•	 зареєстрований         -  7 000 000 грн. 

•	 сплачений                  -  7 000 000 грн.    
Склад та структура Статутного капіталу станом на 31.12.2017 р.•	 кількість акцій    -    14 000 000 шт.      •	 види акцій               -    прості  іменні•	 номінальна вартість  -     0,50 грн.
Протягом 2017 року відбулись зміни у складі учасників Компанії.
27  лютого  2017  р.  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»,  на  пiдставi  отриманого  листа  №  б/н  вiд 

27.02.2017  р.,  наданого  Товариством  «I.С.  Iнвестментс  Лiмiтед»,  стало  вiдомо  про  змiну  кiлькостi  акцiй 
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», якi належать Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» 
(Iдентифiкацiний  код-  36097890,  мiсцезнаходження  -  Україна,  69000,  м.  Запорiжжя,  бул.  Центральний  21), 
надалi  -    Товариство.  Розмiр  належного  Товариству  пакету  акцiй  до  змiни  становив  -  5556000  штук,  або 
39,69% статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ». В результатi купiвлi Товариством частини пакету 
акцiй, у розмiрi 750000 штук, або 5,357% статутного капiталу ПрАТ «КУА«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», у Компанiї «I.С. 
Iнвестментс Лiмiтед», розмiр пакету акцiй став 6306000 штук,  або 45,047% статутного капiталу ПрАТ «КУА 
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

Станом на 27.02.2017 р. статутний фонд ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» розподілено таким чином:

№ п/п Власники Частка учасника
(шт.)

Частка 
учасника 
(тис.грн.)

Частка учасника 
(%)

1 Товариство «I.С. Iнвестментс Лiмiтед» 750 000 375 5,353
2 ТОВ НІП 4 200 000 2 100 30
3 ТОВ « Таврійська Січ» 6 306 000 3 153 45,047
4 ТОВ  «ОВІТО Україна» 1 400 000 700 10
5 ТОВ «Євроформат ППМ» 1 344 000 672 9,6

Разом 14 000 000 7000 100
04  квiтня  2017  р.  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  з  реєстру  власникiв  iменних  цiнних  паперiв 

(вих.  №  129001зв  вiд  04.04.2017  р.),  надалi  –  Реєстр,  стало  вiдомо  про  змiну  кiлькостi  акцiй  ПрАТ  «КУА 
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», якi належать Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю ««Євроформат ППМ» (надалi – 
«Товариство»), iдентифiкацiний код 31089602, мiсцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вулиця Iгорiвська, 
1/8 літера«А»). За даними Реєстру пакет акцiй Товариства збiльшився i становить 4144000 штук, або 29,60 % 
статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

04  квiтня  2017  р.  ПрАТ  «КУА  «Славутич-Iнвест»  з  реєстру  власникiв  iменних  цiнних  паперiв  (вих.  № 
129001зв вiд 04.04.2017 р.), надалi –Реєстр, стало вiдомо про змiну кiлькостi акцiй ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-
ІНВЕСТ»,  якi  належать Товариству  з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч»  (  надалi  – Товариство), 
iдентифiкацiний  код  36097890,  мiсцезнаходження:  Україна,  69000,  м.  Запорiжжя,  бул.  Центральний,  21).  
За даними Реєстру пакет акцiй Товариства зменшився i становить 3506000 штук, або 25,0428 % статутного 
капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

Станом на 04.04.2017 р. статутний фонд ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» розподілено таким чином:

№ п/п Власники Частка учасника
(шт.)

Частка 
учасника 
(тис.грн.)

Частка учасника 
(%)

Товариство «I.С. Iнвестментс Лiмiтед» 750 000 375 5,357
ТОВ НІП 4 200 000 2 100 30
ТОВ « Таврійська Січ» 3 506 000 1 753 25,0428
ТОВ  «ОВІТО Україна» 1 400 000 700 10
ТОВ «Євроформат ППМ» 4 144 000 2 072 29,6
Разом 14 000 000 7000 100
26 червня 2017 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 23.06.2017 

р., наданого ТОВ «Таврiйська Сiч», стало вiдомо про змiну кiлькостi акцiй ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», 
якi належать Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» (iдентифiкацiний код - 36097890, 
мiсцезнаходження  -  Україна,  69000,  м.  Запорiжжя,  бул.  Центральний,  21),  надалi  -  Товариство.  Розмiр 
належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 3506000 штук, або 25,043 % статутного капiталу ПрАТ 
«КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ». В результатi купiвлi Товариством пакету акцiй у розмiрi 750000 штук, або 5,357 % 
статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», у Товариства «I.С. Iнвестментс Лiмiтед», розмiр пакету 
акцiй став 4256000 штук, або 30,40 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

Станом на 26.06.2017 р. статутний фонд ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» розподілено таким чином:

№ п/п Власники Частка учасника
(шт.)

Частка 
учасника 
(тис.грн.)

Частка учасника 
(%)

ТОВ НІП 4 200 000 2 100 30
ТОВ « Таврійська Січ» 4 256 000 2128 30,4
ТОВ  «ОВІТО Україна» 1 400 000 700 10
ТОВ «Євроформат ППМ» 4 144 000 2 072 29,6
Разом 14 000 000 7000 100
19 жовтня 2017 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 19.10.2017 

р.,  наданого  ТОВ  «НЕО-ІНФОРМПЛЮС»,  стало  вiдомо  про  змiну  кiлькостi  акцiй  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-
ІНВЕСТ»,  якi  належать  Товариству  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  «НЕО-ІНФОРМПЛЮС»  (iдентифiкацiний 
код - 36491482, мiсцезнаходження - Україна, 03035, м. Київ, бул. Митрополита Василя Липківського, буд.45), 
надалi - Товариство. Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 4 200 000 штук, або 30,00 
%  статутного  капiталу  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».  В  результатi  продажу  Товариством  пакету  акцiй  у 
розмiрi 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», у Товариства «I.С. 
Iнвестментс Лiмiтед», розмiр пакету акцiй став 0 штук, або 0,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-
ІНВЕСТ».

Станом  на  19.10.2017р.  та  станом  на  31.12.2017  р.  статутний  фонд  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» 
розподілено таким чином:

№ п/п Власники Частка учасника
(шт.)

Частка 
учасника 
(тис.грн.)

Частка учасника 
(%)

1 ТОВ « Таврійська Січ» 4 256 000 2128 30,4
2 ТОВ  «ОВІТО Україна» 1 400 000 700 10
3 ТОВ «Євроформат ППМ» 4 144 000 2 072 29,6
4 Мацегорова Марина Вікторівна 1 050 000 525 7,5
5 Загрудний Олександр Федорович 1 050 000 525 7,5
6 Метельський Олег Вікторович 1 050 000 525 7,5
7 Шестопалов Дмитро Борисович 1 050 000 525 7,5

Разом 14 000 000 7000 100
Станом  на  01.01.2017  року  розмір  резервного  капіталу  становив  64  тис.  грн.  Протягом  2017  року 

Компанією до резервного капіталу був направлений чистий прибуток 2016 року в сумі 3 тис. грн. Станом на 
31.12.2017р. розмір резервного капіталу склав 67 тис. грн. 

Станом  на  31.12.2017р.  капітал  у  дооцінках  залишився  незмінним  у  порівнянні  з  минулим  роком  та 
складає 1 779 тис. грн.

За  наслідками  фінансово-господарської  діяльності  станом  на  31.12.2017  року  непокритий  збиток 
Компанії зменшився  в порівнянні з минулим роком на суму отриманого чистого прибутку 79 тис. грн. (82тис. 
грн.  «мінус» 3тис.грн.- відрахування до резервного фонду), непокритий збиток склав 1279 тис. грн..

Таким чином, власний капітал Компанії станом на 31.12.2017року збільшився на 82 тис. грн. і склав 7567 
тис. грн., що відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів)  - діяльності з управління активами  інституційних  інвесторів (діяльності з управління 
активами),  затверджених  рішенням  НКЦПФР  від  23.07.2013  року  №  1281,  зареєстрованих  в  Міністерстві 
юстиції України 12.09.2013 р.№ 1576/24108.

Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі фінансового звітування 
та МСФЗ.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал  в повній мірі відповідає вимогам чинного 
законодавства України.

Розкриття інформації за видами активів
На  нашу  думку,  у  фінансовій  звітності  ПрАТ  «КУА«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  достовірно  і  у  повній  мірі 

розкрита інформація за видами активів.
Надана  інформація  по  необоротним  та  оборотним  активам  в  усіх  суттєвих  аспектах    розкрита  у 

відповідності до встановлених нормативів, зокрема МСФЗ.
Вартість  активів  підприємства,  що  відображена  у  фінансових  звітах  станом  на  31.12.2017  року, 

збільшилась на 460 тис. грн. і складає 8279 тис. грн.
У ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2017 р. обліковуються власні основні засоби та інші 

необоротні активи, що за первісною вартістю не змінились за рік і складають 210,0 тис. грн. Знос виріс за рік 
за рахунок амортизації на 2 тис.грн. і складає 202,0 тис. грн., відповідно залишкова вартість знизилась на 2,0  
тис. грн. Таким чином, залишкова вартість складає 8тис.грн. Облік основних засобів ведеться по справедливій  
вартості згідно МСБО 16 «Основні засоби». 

Станом  на  31.12.2017  р.  первісна  вартість  нематеріальних  активів  (вартість  придбаних  ліцензій)  у 
порівнянні  з  минулим  роком  залишилась  незмінною  і становить  4  тис.  грн.  Облік  нематеріальних  активів 
здійснюється у відповідності до МСБО № 38 «Нематеріальні активи».

У  складі  Інвестиційної  нерухомості  Компанії  обліковуються  придбані  земельні  ділянки  і  станом  на 
31.12.2017  року  їх  вартість  залишилась  незмінною  у  порівнянні  з  2016  роком    та  складає    7  629  тис.  грн. 
Інвестиційна нерухомість Компанії обліковується за справедливою вартістю. 

Довгострокові фінансові інвестиції на 31.12.2017 р. відсутні.
Згідно  наказу  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»,  про  облікову  політику,  придбані  запаси  зараховують 

на  баланс  за  собівартістю.  При  здійсненні  операцій  відпуску  запасів,  продажу  чи  іншому  вибутті  їх  оцінку 
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визначають за методом ФІФО. Виробничі запаси  Компанії станом на 31 грудня 2017 р. Залишились незмінними 
у порівнянні з минулим роком  та складають  3 тис. грн. Облік запасів ведеться згідно МСБО № 2 «Запаси». 

Дебіторська заборгованість за послуги станом на 31.12.2017року збільшилась в порівнянні з 2016 р. на 
78 тис.грн. та склала 106 тис.грн. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами збільшилась на 26 тис. грн. від рівня 2016 року та 
склала 54 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017р. зменшилась на 1 тис.
грн. і склала 1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  у 2017 році склала 22 тис. грн.( перекваліфікована 
з іншої поточної дебіторської заборгованості).               

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. зменшилась з 26 тис.грн. до 1 тис.грн. 
(заборгованість за розрахунками із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням). 

Сума придбаних в 2017 році поточних фінансових інвестицій  складає 330 тис. грн.,  у 2016р. Компанія не 
мала поточних фінансових інвестицій. До складу поточних фінансових інвестицій Компанії враховані

   -  вексель  ТОВ «МПБ,ЛТД» у кількості 1 штука, придбаний у 2017 році, вартість яких складає 330 тис. 
грн. /загальна номінальна вартість – 330 тис. грн./.

              Поточні фінансові інвестиції  Компанії обліковуються за  собівартістю з урахуванням збитків від 
зменшення корисності.

Створення  резерву  сумнівних  боргів  обліковою  політикою  Компанії  передбачено  виходячи  з 
платоспроможності окремих дебіторів. Сумнівна заборгованість станом на 31.12.2017 року в Компанії відсутня. 

Залишки грошових коштів Компанії в національній валюті станом на 31.12.2017 року зросли на 32 тис.
грн. та складають 121 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та 
повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов’язання
Поточна  кредиторська  заборгованість  за  товари,  послуги  станом  на  31.12.2017  року  збільшилась  на 

534тис.грн. і склала 612 тис. грн. (кур’єрські послуги, послуги оренди, інтернет-послуги).
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилась на 1 тис. грн. від минулого року 

та  склала 17 тис. грн.
Станом на 31.12.2017р. поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці  -6  тис. 

грн., що на 1 тис.грн. більше ніж у 2016р.
Поточні  забезпечення    оплати  відпусток    станом  на  31.12.2017  нараховані  в  сумі    77    тис.  грн.  та  

збільшились на 37 тис.грн. 
Прострочена заборгованість відсутня. Заборгованості перед банками немає.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності 

достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)

Визнання  доходів  в  бухгалтерському  обліку  Компанією  здійснюється  з  використанням  методу 
нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСБО 18 «Дохід».

Компанія   достовірно  розподіляє  за  елементами  та  ознаками  доходи  та  витрати  на  рахунках 
бухгалтерського  обліку.  Визнання  доходів  та  витрат  в  фінансовій  звітності  підприємства  здійснюється  з 
використанням методу нарахування всіх доходів та витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 
вимогам Концептуальної основи фінансового звітування та МСФЗ.

Протягом 2017 року Компанією було отримано дохід у сумі 925 тис. грн. (надання послуг з управління 
активами – 247 тис. грн., інформаційно –консультаційні послуги – 678 тис. грн.), що на 463 тис. грн. більше, 
ніж у 2016 році. 

         Інші операційні доходи отримані в сумі 6 тис. грн. (дохід від списаної кредиторської заборгованості), 
що на 4 тис. грн. більше ніж минулого року.

Інші фінансові доходи (відсотки отримані) станом на 31.12.2017 р. склали 8 тис. грн., що на 1 тис. грн. 
менше, ніж і в минулому році.

Загальна сума витрат за 2017 рік склала 839 тис. грн., у тому числі:
- адміністративні витрати склали 838 тис. грн., що на 430 тис. грн. більше, ніж у минулому році;
   - інші витрати виникли у 2017 році  у сумі 1 тис. грн.;
          Витрати з податку на прибуток  у 2017 році склали 18 тис. грн., що на 6 тис. грн. більше, ніж в 

2016 році.
Таким чином, за наслідками 2017 року  Компанією  отриманий прибуток у сумі  82 тис. грн., що на 29 

тис.грн. більше ніж минулого року, зменшив суму збитку попередніх періодів та станом на 31.12.2017р. сума 
непокритого збитку становить 1 279 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про доходи, витрати та фінансовий результат  подано в 
фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Висловлення думки про відповідність резервного фонду установчим документам (Формування 
резервного фонду)

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Компанії:
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
У Компанії  створюється резервний фонд у розмірі  25 відсотків  статутного капіталу. Розмір щорічних 

відрахувань до резервного фонду повинен становити 5 відсотків суми чистого прибутку.
 Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Компанії визначаються нормативно-правовими 

актами органу, що здійснює державне регулювання на ринку цінних паперів та органу, що здійснює державне 
регулювання ринку фінансових послуг.

Станом  на  01.01.2017  року  розмір  резервного  капіталу  становив  64  тис.  грн.  Протягом  2017  року 
Компанією до резервного капіталу був направлений чистий прибуток 2016 року в сумі 3 тис. грн. Станом на 
31.12.2017р. розмір резервного капіталу склав 67 тис. грн. 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розмір чистих активів або власного капіталу Компанії, що відображений у фінансовій звітності станом 

на 31.12.2017 р. збільшився   за рік на 82 тис.  грн.    та складає 7567 тис.  грн. Перевіркою встановлено, що 
фінансові  звіти об’єктивно та достовірно розкривають  інформацію про вартість чистих активів Компанії  за 
2017 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, капіталу у дооцінках, резервного капіталу та непокритого 
збитку.

Чисті активи Товариства на 567 тис. грн. (7567 тис. грн. - 7000 тис. грн.) вище, ніж величина статутного 
капіталу.  Порівняння  вартості  чистих  активів  із  розміром  статутного  капіталу  свідчить  про  їх  відповідність 
вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-1V.

Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють 
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами

Станом на 31.12.2017 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» дотримується вимог наступних нормативно-
правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації:

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених 
рішенням  НКЦПФР  від  23.07.2013  р.  №  1281,  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  12.09.2013  р. 
№  1576/24108  (Глава  3  «Умови  провадження  компанією  з  управління  активами  професійної  діяльності 
на  фондовому  ринку  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління 
активами)» Розділ 2 «Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
-  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами)  компанією 
з  управління  активами»)  із  змінами  і  доповненнями  ,  внесеними  рішеннями  НКЦПФР  від  30.09.2014р.,  від 
12.01.2016р. № 11;

-  Положення  щодо  пруденційних  нормативів  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  та 
вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р.№ 1597 із змінами 
та доповненнями, внесеними рішенням НКЦПФР від 28.07.2016р. № 819;

-  Положення  про  особливості  здійснення  діяльності  з  управління  активами  інституційних 
інвесторів,  затверджене  рішенням  НКЦПФР  від  06.08.2013р.  №  1414,  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції 
України  29.08.2013  р.  №  1486/24018  із  змінами  та  доповненнями  ,    внесеними  рішенням  НКЦПФР  від 
28.10.2014р. №1448;

У 2017 році 10 жовтня Компанія отримала від НКЦПФР ( акт № 479-ЦА-УП-КУА від 10.10.2017р.) санкцію 
у  вигляді  попередження  за  правопорушення  на  ринку  цінних  паперів  в  частині  неприйняття  рішення  про 
ліквідацію Фонду (пункт 1 частини 2 статті 46 розділу III Закону Україні «Про інститути спільного інвестування» 
- далі Закону)  за недотримання вимог частини 2 статті  41 Закону про мінімальний обсяг  активів пайового 
фонду ІД ПІФ «Запорізькі феросплави».

Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту
Відповідно до чинного законодавства в ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  створена служба внутрішнього 

аудиту  (контролю),  діяльність  якої  регламентується  «Положенням  про  службу  внутрішнього  аудиту 
(контролю)», редакція якого затверджена Наглядовою Радою (протокол № 18-14  від 27.06.2014 року).  

Внутрішній  аудит  (контроль),  як  система  контролю  за  діяльністю  Компанії  має  на  меті  оцінку  та 
вдосконалення системи внутрішнього контролю Компанії.

Служба  внутрішнього  аудиту  (контролю)  бере  участь  в  удосконаленні  системи  управління  ризиками, 
внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення:

- ефективності процесу управління ризиками;
- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю;
- ефективного корпоративного управління;
- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації;
- дотримання Фондом вимог законодавства України.
Внутрішній  аудит  (контроль)  в  Компанії  здійснюється  особою,  призначеною  за  рішенням  Загальних 

зборів учасників на посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», яка підпорядковується 
та звітується перед ними. 

Наявна  система  внутрішнього  аудиту,  розроблена  та  запроваджена  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», 
відповідає вимогам чинного законодавства, мінімізує ризики, пов’язані з діяльністю Компанії, та є достатньою 
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Інформація про стан корпоративного управління
          Формування складу органів корпоративного управління у Компанії здійснюється відповідно до 

розділу 11 Статуту, затвердженого 07.11.2014 року на Загальних зборах акціонерів Компанії /протокол № 18/.
Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи корпоративного управління: 
1) Управління Компанією здійснюють: 
- Загальні збори акціонерів Компанії; 
- Наглядова рада;
- Правління /виконавчий орган Компанії/.
2) Управління поточною діяльністю Компанії здійснюється виконавчим органом – Головою Правління 

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. 
           Функції органу контролю, Ревізійної комісії, за фінансово-господарською діяльністю Компанії 

здійснює незалежний аудитор під час аудиту річної фінансової звітності у відповідності до чинних нормативних 
актів України на підставі укладених з ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» угод.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» (Протокол № 23 вiд 07.04.17 
року),  у  зв’язку  з  закiнченням    09.04.17  р.  термiну  дiї  Правлiння  Компанiї,  подовжено  термiн  виконання 
повноважень членiв Правлiння Компанiї у наступному складi: 

 - Голова Правлiння - Ковилiна Алiна Андрiївна (паспорт СА 765294, виданий 19.05.1998 р. Ленiнським РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi). Акцiями Компанiї не володiє. Строк, на який подовжено повноваження – 
5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

-  Член  Правлiння  -  Дєткова  Ольга  Миколаївна  (паспорт  СЮ  264627,  виданий  08.06.2012  р. 
Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi). Акцiями Компанiї не володiє. Строк, на який 
подовжено повноваження – 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 - Член Правлiння - Карiка Євген Iванович (паспорт СА 746635, виданий 16.04.1998 р. Шевченкiвським РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi). Акцiями Компанiї не володiє. Строк, на який подовжено повноваження – 
5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» (протокол № 24 вiд 
14.06.2017 року) припинено повноваження членiв Наглядової ради Компанiї, до складу якої входили 

-  Клошинський  Олександр  Володимирович  (паспорт  СВ  393534,  виданий  29.05.2001  р. 
Орджонiкiдзевським  РВ  УМВС  України  в  Запорiзькiй  областi),  що  є  представником  акцiонера  Товариства 
«I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД», акцiями Компанiї не володiє, якi дiяли у вiдповiдностi з Протоколом Загальних 
зборiв акцiонерiв Компанiї № 22 вiд 14.04.2016 р. та перебували на цiй посадi з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. 

-  Метельський  Олег  Вiкторович  (паспорт  СА  497062,  виданий  03.07.1997  р.,  Жовтневим  РВ  УМВС 
України в Запорiзькiй областi), що є представником акцiонера ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС», акцiями Компанiї не 
володiє, якi дiяли у вiдповiдностi з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї № 22 вiд 14.04.2016 р. та 
перебували на цiй посадi з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. 

-  Клошинська  Iрина  Олександрiвна  (паспорт  СВ  836973,  виданий  07.11.2003  р.  Ленiнським  РВ  УМВС 
України  в  Запорiзькiй  областi),  що  є  представником  акцiонера  ТОВ  «Таврiйська  Сiч»,  акцiями  Компанiї  не 
володiє, якi дiяли у вiдповiдностi з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї № 22 вiд 14.04.2016 р. та 
перебували на цiй посадi з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. 

- Ткаченко Сергiй Григорович  (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС 
України в мiстi Києвi), що є представником акцiонера ТОВ «ОВIТО Україна», акцiями Компанiї не володiє, якi 
дiяли у вiдповiдностi з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї № 22 вiд 14.04.2016 р. та перебували 
на цiй посадi з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. 

У зв’язку з заявою Клошинської  I.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Компанiї, 
Рiшенням  позачергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  Компанiї  (протокол  №  24  вiд  14.06.2017  року)  обрано 
нових членiв Наглядової ради Компанiї,до складу яких входить: 

-  Клошинський  Олександр  Володимирович  (паспорт  СВ  393534,  виданий  29.05.2001  р. 
Орджонiкiдзевським  РВ  УМВС  України  в  Запорiзькiй  областi),  що  є  представником  акцiонера  Товариства 
«I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД». Акцiями Компанiї не володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 
фiнансовий директор ТОВ «Вектор-Iнвест», директор за сумiсництвом в Компанiї «I.C. Iнвестментс Ліiмiтед».

Засiданням Наглядової ради (протокол № 30-17 вiд 14.06.2017 р.) Головою Наглядової ради Компанiї 
обрано Клошинського О.В.

- Метельський Олег Вiкторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України 
в Запорiзькiй областi), що є представником акцiонера ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС». Акцiями Компанiї не володiє. 
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: iнженер з комп’ютерних мереж ТОВ «Агро-Ресурс-Iнвест», 
приватний пiдприємець.

- Ткаченко Сергiй Григорович  (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС 
України  в  мiстi  Києвi),  що  є  представником  акцiонера  ТОВ  «ОВIТО  Україна».  Акцiями  Компанiї  не  володiє. 
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: президент ТОВ «БI Мобаiл».

- Константiнов Вiталiй Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС 
України в Запорiзькiй областi), що є представником акцiонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акцiями Компанiї 
не володiє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Завод ХiТ Технологiя», радник 
директора ТОВ «Завод ХiТ Технологiя»

Станом  на  кінець  звітного  періоду  посадовою  особою  Компанії  є  Голова  Правління  -  Ковиліна  Аліна 
Андріївна.

Учасниками і власниками Компанії є:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю  «ОВІТО УКРАЇНА»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроформат ППМ»;
- Фізичні особи (4 чоловіка).
Система управління Товариством відповідає вимогам ст.89 Господарського Кодексу.          

Інформація про пов’язаних осіб
Власники – юридичні особи Товариства:
-  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Таврійська  Січ»  -  частка  в  статутному  фонді  (капіталі) 

компанії з управління активами 30,40 %;
- Товариство з обмеженою відповідальністю  «ОВІТО УКРАЇНА» - частка в статутному фонді (капіталі) 

компанії з управління активами 10%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю  «Євроформат ППМ» - частка в статутному фонді (капіталі) 

компанії з управління активами 29,6 %.
 Керівник Компанії - Ковиліна Аліна Андріївна. Прямі родичі пов’язаності не мають.  
Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Клошинський  Олександр  Володимирович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з 

обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» - 100 %;
-  Ткаченко  Валентина  Ігорівна  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «ОВІТО УКРАЇНА» - 50 %;
- Ткаченко Ольга Ігорівна - частка у статутному Фонді (капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОВІТО УКРАЇНА» - 50 %.
-  Ткаченко  Сергій  Григорович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «ЄВРОФОРМАТ ППМ» - 92 %.
Станом на 31.12.17р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» не є засновником або учасником юридичних осіб.
Протягом  2017року  здійснювались  операції  з  пов’язаними  сторонами,  а  саме    виплати  провідному 

управлінському персоналу. 
  Інших операцій між Компанією та пов’язаними особами в звітному періоді не відбувалось.

Інформація про наявність подій після дати балансу
Події  після  дати  балансу,  які  не  знайшли  відображення  у  фінансовій  звітності,  проте  можуть  мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ»    відсутні.
Інформація про ступінь ризику КУА

Інформація про  ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ» згідно аналізу результатів пруденційних показників 
діяльності ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ» станом на 31.12.2017 р.:
№ Показник Значення Нормативне значення
1 Розмір власних коштів, грн. 7 198 312,28 Не менше 3 500 000
2 Норматив достатності власних коштів 72,93 не менше 1
3 Коефіцієнт покриття  зобов’язань  

власним капіталом 96,81 не менше 1
4 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,914 не менше 0,5

Загальний  рівень  показників    ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  станом  на  31.12.2017  р.  відповідає 
нормативному рівню. 

Інформація про наявність інших фактів
Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність у майбутньому, не відомі. Суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», що підлягала аудиту, та іншою 
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інформацією, що подається до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю, не встановлено.
Економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості 

ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» за 2017 р. визначається такими показниками:

Показники на
31.12.2016 р

на
31.12.2017 р Примітки

1.Коефіцієнт ліквідності:
 1.1.Загальний (коефіцієнт покриття) 
К 1.1 =   2ра
               3рп

1,27 0,90

Коефіцієнт загальної ліквідності  вказує, 
що  Товариство  має незначну залежність  
від позикових коштів при фінансуванні 
реальних активів.  Теоретичне значення 
1,0 – 2,0

Поточної ліквідності 
К 1.2 = 2ра-S р.(1101-1104)
                     3рп 

1,24 0,89
Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-
0,8. Даний коефіцієнт свідчить про 
достатність ліквідності Товариства.

  1.3 Абсолютної   ліквідності 

К 1.3 =  р.1165
                 3рп

0,64 0,17

Оптимальний  коефіцієнт 0,2-0,3.
Коефіцієнт  свідчить  про недостатню 
наявність коштів у разі необхідності 
миттєвої сплати поточних боргів

1.4 Чистий оборотний  капітал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 3 рп 37,0 -74 Теоретичне значення показника більше 0.

Коефіцієнт платоспроможності
          (автономії)
К 2    =         1рп              .
             Підсумок пасиву

0,96 0,91 Теоретичне значення коефіцієнта не 
менш 0,5

Коефіцієнт фінансування
К 3=  2рп + 3рп+4рп+5рп .  
                        1рп 

0,04 0,09
Характеризує незалежність підприємства 
від зовнішніх позик. Теоретичне значення 
коефіцієнту не більше 1. 

Коефіцієнт ефективності використання 
активів 
К 4 = Чистий .прибуток 
            1ра+2ра+3ра

0,01 0,01 Вказує на строк окупності прибутком 
вкладених коштів у майно.

5. Коефіцієнт  ефективності 
використання власних коштів (капіталу) 
К 5 = Чистий прибуток 
                    1рп

0,0001 0,01 Теоретичне значення не менш 0,4. 

Коефіцієнт рентабельності
6.1. Коефіцієнт рентабельності активів
К 6.1=          Чистий прибуток                       
(Підсумок акт.(гр3)+Підсумок  акт 
(гр4))/2

0,01 0,01   Теоретичне значення  більше 0. 

Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу
К 6.2 =      Чистий прибуток     .
             (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2

0,01 0,01 Теоретичне значення більше 0. 
 

Таким  чином,  ПрАТ  «КУА  «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» на  31  грудня  2017  р.  достатньо  платоспроможне  і 
ліквідне. 

Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму

Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-
Аудит-Фiнанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071
Місцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 

будинок, 60, квартипра 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну 
реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 
474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  № 
1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана 
Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.  

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру 
суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську 
діяльність 

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України 
№ 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням 
Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року 
№ 317/4, дійсне до 26.11.2020 року. 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів  

Серія П № 000329  від 18.12.2015 р., дійсне до 
26.11.2020 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора
Гончарової В.Г.

Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 
23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2022 року

Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту № 9/2007 від 09.01.2007 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 14.12.2017 р. –19.02.2018 р.

Генеральний директор 
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»             В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської  палати  
України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням 
Аудиторської  палати  України № 317/4 від 26 листопада 2015 
року,  дійсне до 26 листопада 2020 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів  серія П № 000329, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.12. 2015 р., 
дійсне до 26.11.2020 р. 

сертифікат серії А № 000051, виданий 
рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 
23.12.2022р.  

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.
19 лютого 2018 р.

ТОВАРИСТВO З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ  «ІНВЕСТГРУП»

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
  КОДИ
  2018 01 01
Підприємство Товариствo з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами  «ІНВЕСТГРУП» за ЄДРПОУ 37408437
Територія Запорізька за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з 
обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників*  4    
Адреса, телефон бульвар Центральний, буд.21,  м. Запоріжжя, 
Запорізький район, , Запорізька обл..,69005  2137911  
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 - -
первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 - -
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 6114 6161
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 27 -
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 - 2
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 -
Поточні фінансові інвестиції 1160 1000 1000
Гроші та їх еквіваленти 1165 - 3
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 - -
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 7143 7166
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 7143 7166
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7200 7200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (153) (149)
Неоплачений капітал 1425 (-) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 7047 7051
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 83 81
розрахунками з бюджетом 1620 - 1
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 1
розрахунками з оплати праці 1630 1 2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 12 30
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - -
Усього за розділом III 1695 96 115
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 7143 7166

Керівник  Бакшеєва Н.С. 
Головний бухгалтер Компанієць Наталія Володимирівна 

____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ

Підприємство
Товариствo з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління 
активами  «ІНВЕСТГРУП»

Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 37408437
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за рік 2017 р.
  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК № 427  18.04.2018

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА116

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 206 107
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 
прибуток 2090 206 107
збиток 2095 (-) (-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 - -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
Адміністративні витрати 2130 (201) (106)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (-) (-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 5 1
збиток 2195 (-) (-)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 5 1
збиток 2295 (-) (-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 4 1
збиток 2355 (-) (-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 67 30
Відрахування на соціальні заходи 2510 22 9
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 112 67
Разом 2550 201 106

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Бакшеєва Н.С. 
Головний бухгалтер Компанієць Наталія Володимирівна

КОДИ

Підприємство
Товариствo з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління 
активами  «ІНВЕСТГРУП»

Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 37408437
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за рік 2017 р.
  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 160 105
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 - -
Інші надходження 3095 - 2
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (69) (62)
Праці 3105 (54) (29)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (21) (10)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (13) (6)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 
і зборів 3118 (13) (6)
Витрачання на оплату авансів 3135 (-) (-)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (-) (-)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (-) (-)
Інші витрачання 3190 (-) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (-) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Витрачення на надання позик 3275 (-) (-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 3365 (-) (-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 (-) (-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах  3375 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 -
Залишок коштів на початок року 3405 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 3 -

Керівник  Бакшеєва Н.С. 
Головний бухгалтер Компанієць Наталія Володимирівна

КОДИ
Підприємство Товариствo з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами  «ІНВЕСТГРУП» Дата (рік, місяць, число)  2018 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 37408437

Звіт про власний капітал 
за рік 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7200 - - - (153) - - 7047
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 7200 - - - (153) - - 7047
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 4 - - 4
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
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Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 4 - - 4
Залишок на кінець року 4300 7200 - - - (149) - - 7051

Керівник  Бакшеєва Н.С. 
Головний бухгалтер Компанієць Наталія Володимирівна

Примітки до фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  

«ІНВЕСТГРУП»
Фінансова звітність ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» підготовлена за звітний рік, який включає період з 01 

січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.    
               Повний пакет фінансової звітності який включає Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і 
відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ. 

Звіт про фінансовий стан 
станом на 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 31 грудня 2017 г. 31 грудня 2016 г.

АКТИВИ
Оборотні активи
   торгівельна та інша дебіторська заборгованість 7.3 6163 6143
   Поточні фінансові інвестиції 7.5 1000 1000
   грошові кошти та їх еквіваленти 7.4 3 0
Всього оборотні активи 7166 7143
Всього активи 7166 7143
Зобов’язання
   поточна кредиторська заборгованість 7.7 81 83
   зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 7.7 1 0
   За розрахунками зі страхування 7.7 1 0
Розрахунками з оплати праці 7.7 2 1
Забезпечення 7.8 30 12
Всього зобов’язання 115 96
Капітал
   статутний капітал 7.6 7200 7 200
   нерозподілений прибуток (збиток) 7.6 (149) (153)
Всього капітал 7051 7047
Всього капітал та зобов’язання 7166 7143

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 2017 2016

Виручка 7.1 206 107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -
Валовий прибуток/(збиток) 206 107
Адміністративні витрати 7.2 (201) (106)
Інші операційні витрати 7.2 - -
Операційний прибуток/(збиток) 5 1
Фінансові доходи/(витрати), нетто 7.1 0 0
Інші доходи/(витрати), нетто 7.2 0
Прибуток/(збиток) до оподатковування 5 1
Витрати з податку на прибуток 7.2 (1) 0
Прибуток від діяльності, що триває -
Збиток від припиненої діяльності -
Чистий прибуток/(збиток)                                                                           7.2 4 1
Інший сукупний дохід -
Усього сукупний дохід(збиток) за рік 4 1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)
примітки 2017 2016

Грошові кошти від операційної діяльності
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 160 105
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) (69) (62)
Праці (54) (29)
Відрахувань на соціальні заходи (21) (10)
Зобов’язань з податків і зборів, у тому числі: (13) (6)
   витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток (0) (0)
   витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (13) (6)
Витрачання на оплату авансів
Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності 3 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації фінансових інвестицій
Надходження від реалізації необоротних активів - -
Надходження від отриманих відсотків - -
Інші надходження - -
Витрачання на придбання фінансових інвестицій
Витрачання на придбання необоротних активів
Інші платежі
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності - -
Грошові кошти від інвестиційної діяльності
Надходження власного капіталу -
Надходження від отримання позик -
Витрачання на погашення позик - -
Витрачання по сплату дивідендів - -
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності - -
Вплив змін курсів валюти на грошові кошти та їх еквіваленти - -
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів - -
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 3 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 7.4 3 0

Звіт про зміни в капіталі 
за рік , що закінчився 31.12.2017 року

(в тисячах гривень)

Статутний 
капітал Капітал у 

дооцінках

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток)

Усього 
капітал

31.12.2016 7 200 0 0 (153) 7047
Усього сукупний дохід за рік 4 4
31.12.2017 7200 0 0 (149) 7051

ТОВ    «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ІНВЕСТГРУП»  здійснює  діяльність  на  підставі  Закону 
України «Про  інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні  інвестиційні фонди)»  та Ліцензії  на 
здійснення  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних 
інвесторів ( діяльності з управління активами) виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку номер рішення №2163 від 22.12.15. Товариство є фінансовою установою, яка надає фінансові послуги 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу. 

Основні функції компанії з управління активами: створення пайових інвестиційних фондів; управління 
активами  ІСІ  та  забезпечення  поточної  діяльності  ІСІ;  аналіз  ринку  цінних  паперів,  нерухомості    та  інших 
ринків,  інструменти  яких  перебувають  у  складі  активів  ІСІ,  пошук  нових  об’єктів  для  інвестицій;  регулярна 
переоцінка активів, оформлення договорів придбання  і продажу активів, підготовка звітності до державних 
контролюючих органів.

На даному етапі розвитку бізнесу з управління активами в Україні більшість  інвестиційних компаній є 
частиною великих фінансово-промислових груп. ТОВ «КУА « ІНВЕСТГРУП» не входить ні в одну з таких груп і 
є самостійним учасником ринку, що дозволяє діяти абсолютно неупереджено і виключно в інтересах клієнтів. 
Винагорода Компанії повністю залежить від результатів діяльності, що дозволяє бути повністю зацікавленими 
в зростанні активів і збереження репутації надійної фінансової структури.

Діяльність Компанії підлягає ліцензуванню: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк дії: 
необмежений, дата прийняття та номер рішення про видачу №2163 від 22.12.2015р. 

Незважаючи на економічний стан в Україні Керівництво застосовує всіх необхідних заходів та постійно 
знаходиться  в  пошуках  альтернативних  методів  управління  та  виробництва  з  метою  стабільного  розвитку 
Компанії, збереження трудового колективу та покращення якості основної продукції. 

Юридична адреса та місце здійснення діяльності.
 Юридична адреса Компанії: Україна, 69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21
Товариство здійснює свою основну діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21
Код ЄДРПОУ: 37408437
Дата та номер державної реєстрації: 01.12.2010 р., 1 103 102 0000 028281.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: 
www.investgroup.com.ua
ІСІ, активи яких перебувають в управлінні ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП»: 
Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Інтерінвест».
Компанія з управління активами складає окрему фінансову звітність за результатами власної діяльності 

та діяльності зі спільного інвестування кожного із створених нею пайових інвестиційних фондів.
Кількість працівників складала станом на :
31 грудня 2016 р. 4 чоловік 
31 грудня 2017 р. 4 чоловік.
Склад учасників, які володіють часткою в Статутному капіталі Товариства (у розмірі 10 і більше 

відсотків): 
Інформація надана станом на 31 грудня 2016 р. Станом на 31.12.2017 р. інформація залишилася без 

змін.

N 
п/п

Найменування (ПІБ) учасника
 Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код)
Місцезнаходження (адреса)

Сума, грн. Частка, %

1
ТОВ «КОТОР»,
 Код за ЄДРПОУ 37407570,
 адреса 69001, м. Запоріжжя, бул.Шевченка, буд. 6 прим 37

7 200 000 100

2. Основа підготовки фінансової звітності. .
2.1. Основа надання фінансової звітності
Основою  надання  фінансової  звітності  є  чинні  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  (МСФЗ), 

міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та  Тлумачення  (КТМФЗ,  ПКТ),  видані  Радою  з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2015 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2014 
року. 

Основні принципи облікової політики ІСІ на 2016 рік затверджені наказом №1 від 03 січня 2015 року. Змін 
до облікової політики на протязі звітного періоду не було. 

  Принципи  облікової  політики,  які  були  використані  при  підготовці  зазначеної  фінансової 
звітності надані нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню 
до всіх періодів,  які  надані  в  звітності. При формуванні фінансової  звітності  Товариство керувалося  також 
вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2 Методи подання інформації у фінансових звітах
 Дата складання звітності: станом на 31.12.2017 року.
  Перелік  та  назви  форм  фінансової  звітності  Товариства  відповідають  вимогам,  встановленим  МСБО 

(IAS) 1 «Подання фінансової звітності».
 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, 

основаною  на  методі  «функції  витрат»  або  «собівартості  реалізації»,  згідно  з  яким  витрати  класифікують 
відповідно до їх функцій як частини собівартості.

  Представлення  грошових  потоків  від  операційної  діяльності  у  Звіті  про  рух  грошових  коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень 
та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства

2.3 Валюта надання інформації
 Звітність представлена у тисячах гривен без десятих знаків.
 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

  Підготовка  фінансових  звітів  відповідно  до  МСФЗ  вимагає  від  керівництва  застосування  попередніх 
оцінок  та  припущень.  Ці  оцінки  періодично  переглядаються,  у  випадку  необхідності  коригувань,  такі 
коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.

  Ця  фінансова  звітність  підготовлена  на  основі  історичної  собівартості,  та  оцінки  за  справедливою 
вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням 
методів  оцінки  фінансових  інструментів,  дозволених  МСФЗ  13  «Оцінки  за  справедливою  вартістю».  Такі 
методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 
аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

2.5 МСФЗ які прийняті, але не набули чинності
        На  дату  затвердження  фінансової  звітності  такі  стандарти  та  інтерпретації,  а  також  поправки  до 

стандартів були випущені:
       В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі 

стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», 
які відповідно набувають чинності 01 січня 2017 року та 01 січня 2018 року.

   За рішенням керівництва Копманії МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати 
набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову 
звітність Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Компанії не входить в сферу дії 
цього стандарту.

   Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Компанії 
прийнято  рішення  про  застосування  МСФЗ  9  «Фінансові  інструменти»  до  фінансових  звітів  Товариства  за 
період,  що  закінчується  31  грудня  2017  року.  МСФЗ  9  впроваджує  нові  вимоги  до  класифікації  та  оцінки 
фінансових активів  і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність 
Товариства.

2.6 Принцип безперервності діяльності.
Вважаємо, що в найближчому майбутньому Компанія буде  вiдчувати вплив нестабiльної  економiки в 

державi.  Наслiдком  цьому  є  невизначенiсть,  яка  здатна  iстотним  чином,  впливати  на  майбутнi  операцiї,  на 
можливiсть  вiдшкодування  вартостi  активiв  Компаніям,  а  також  на  її  готовнiсть  своєчасно  обслуговувати  i 
погашати  свої  борги  (зобов’язання)  при  настаннi  термiнiв  їх  погашення.  Економiчна  стабiльнiсть  бiльшою 
мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних  i  iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова 
звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанія функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення 
передбачає  реалiзацiю  активiв  i  виконання  Компаніям  узятих  на  себе  зобов’язань,  в  ходi  своєї  звичайної 
дiяльностi. Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності 
активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування. Фінансова звітність 
не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити 
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

 2.7 Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 

31  січня  2018  року.  Ні  учасники  Компанії,  ні  інші  особи  не  мають  права  вносити  зміни  до  цієї  фінансової 
звітності після її затвердження до випуску.

3. Основні принципи облікової політики
3.1 Загальна основа формування
  При  відображенні  в  бухгалтерському  обліку  господарських  операцій  і  подій  застосовуються  норми 

системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) починаючи, зі звітного періоду 
що закінчується 31 грудня 2015, на підставі того, що вони не суперечать Закону України від 16 липня 1999 року 
№ 996–XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 Компанія прийняла облікові політики з метою дотримання підприємством протягом 2016 року єдиної 
методики віддзеркалення в бухгалтерському обліку і звітності, господарських операцій і порядку оцінки об’єктів 
обліку, яка дає змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про 
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив 
їх застосування є несуттєвим.

  Облікова  політика  Компанії  розроблена  та  затверджена  керівництвом  Компанії  відповідно  до  вимог 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або 
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 
можуть бути доречними.

3.2 Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія не застосовувала зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно з обліковими політиками 

які товариство застосовувало при складанні фінансової звітності у 2016 році.
3.3 Визнання та оцінка фінансових інструментів

 Компанія визнає фінансовий актив у балансі якщо він є грошовими коштами, інструментом власного 
капіталу  іншого  суб’єкта  господарювання,  контрактним  правом  отримувати  грошові  кошти  або  інший 
фінансовий  актив  від  іншого  суб’єкта  господарювання,  контрактом,  який  є  похідним  або  непохідним 
інструментом,  розрахунки  за  яким  здійснюватимуться  або  можуть  здійснюватися  власними  інструментами 
капіталу, або іншим чином.

 Компанія визнає фінансове зобов’язання у балансі, якщо воно є контрактним зобов’язанням надавати 
грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання, контрактом, який є похідним 
або непохідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 
інструментами капіталу, або іншим чином.

 Компанія визнає такі категорії фінансових активів:
 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 
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у прибутку або збитку;
 - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
 Компанія визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
 - фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку.
  Фінансові  інструменти  відображаються  по  справедливій  вартості  або  амортизованій  вартості  в 

залежності від їх класифікації. 
 Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за 

їхньою  справедливою  вартістю  При  первісному  визнанні  вважається  справедливою  вартістю  ціна  операції. 
При наявності свідчення, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового інструмента, який 
придбавається, проводиться оцінку за їхньою справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки 
у прибутку або збитку.

 Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 
розділах облікової політики.

3.4 Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені 

на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. 
Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу 
вартість. Грошові кошти на які має місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою 
статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості. 

Грошові кошти Компанії складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти на 
депозиті. 

Первісна  оцінка  грошових  коштів  та  їх  еквівалентів  в  іноземній  валюті  та  банківських  металах 
здійснюється  у функціональній  (національній)  валюті  за офіційними курсами Національного банку України 
(далі –НБУ). Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки.

3.5 Дебіторська заборгованість
Дебіторську  заборгованість  визнається  як  фінансовий  актив,  якщо  за  нею  очікується  отримування 

грошових коштів або фінансових  інструментів. Дебіторська заборгованість визнається,  коли Компанія стає 
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту та первісно оцінюється за справедливою вартістю. 

Дебіторська  заборгованість  поділяється  на  поточну  (строк  погашення  протягом  12  місяців  з  дати 
фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати фінансової звітності).

Довгострокова  дебіторська  заборгованість,  відображається  в  балансі  за  її  теперішньою  вартістю. 
Визначення цієї вартості залежить від виду заборгованості та строку її погашення.

Поточна торгова дебіторська заборгованість відображається за справедливою вартістю, яка дорівнює її 
вартості погашення (сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки). Грошові потоки, пов’язані 
з короткостроковою дебіторською заборгованістю, не дисконтуються.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

 Величину резерву на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської розраховується як різниця 
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 
резерву  на  покриття  збитків  від  зменшення  корисності  дебіторської  заборгованості  відбувається  на  основі 
індивідуальної оцінки окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 
понесених збитків.

Фактори,  які  Товариство  розглядає  при  визначенні  того,  чи  є  у  нього  об’єктивні  свідчення  наявності 
збитків від зменшення корисності, включають інформацію про строки та тенденції непогашення заборгованості 
у строк, ліквідність, платоспроможність боржника, відкриття процедури банкрутства боржника, збільшення 
кількості  прострочених  платежів,  негативні  економічні  умови  у  галузі  або  географічному  регіоні,  та  інші 
фактори які можуть здійснювати вплив. 

 Сума збитків визнається у прибутку або збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 
корисності  зменшується  і  це  зменшення  може  бути  об’єктивно  пов’язаним  з  подією,  яка  відбулася  після 
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 
рахунок  коригування  резервів.  Сума  коригування,  зміни  справедливої  вартості  дебіторської  заборгованості 
визнаються у прибутку чи збитку. 

У разі неможливості повернення дебіторської  заборгованості,  вона списується за рахунок резерву на 
покриття збитків від зменшення корисності.

3.6 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку

До  фінансових  активів,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням  результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та частки (паї) капіталу інших суб’єктів господарювання, 
якщо  відсоток  володіння  менш  20  %,  фінансові  активи,  доступні  для  продажу,  векселі,  облігації  (якщо  не 
існує розпорядження директора підприємства про намір та здатність Компанії утримувати їх до погашення). 

  Витрати  на  операцію,  які  прямо  відносяться  до  придбання  фінансового  активу,  не  включаються 
до  їх  вартості  при  первісній  оцінці  для  фінансових  активів,  які  класифікуються  як  такі,  що  оцінюються  за 
справедливою вартістю, а визнаються у складі прибутку або збитку. Після первісного визнання оцінюються 
за справедливою вартістю.

  Справедлива  вартість  активів,  які  внесені  до  біржового  списку,  оцінюється  за  біржовим  курсом 
організатора торгівлі. 

  Якщо  акції  мають  обіг  більш  як  на  одному  організаторі  торгівлі,  актив  оцінюється  за  найменшим  з 
біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

  При  оцінці  справедливої  вартості  активів  застосовуються  методи  оцінки  вартості,  які  відповідають 
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

 Оцінка активів Компанії, що перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають 
визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

 Для оцінки Товариства що не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) 
господарських  товариств  за  обмежених  обставин  наближеною  оцінкою  справедливої  вартості  може  бути 
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою 
оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

  Якщо  є  підстави  вважати,  що  балансова  вартість  суттєво  відрізняється  від  справедливої,  Компанія 
визначає  справедливу  вартість  за  допомогою  інших  методів  оцінки.  Відхилення  можуть  бути  зумовлені 
значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює 
свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення 
обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 
надходження майбутніх економічних вигід. 

3.7 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанія відносить утримувані 

до погашення: векселі, якщо Компанія має намір та здатність утримувати їх до погашення. Після первісного 
визнання  оцінювати  їх  за  амортизованою  собівартістю,  застосовуючи  метод  ефективного  відсотка  за 
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.8 Зобов’язання
Зобов’язання  визнаються  лише  тоді,  коли  актив  отриманий  або  коли  підприємство  має  безвідмовну 

угоду  придбати  актив  за  умови,  що  його  оцінка  може  бути  достовірно  визначена  та  існує  ймовірність 
зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане 
зобов’язання не підлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звітного періоду.

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
Компанія  сподівається  погасити  зобов’язання  або  зобов’язання  підлягає  погашенню  протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду;
Компанія  не  має  безумовного  права  відстрочити  погашення  зобов’язання  протягом  щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду.
Довгострокові зобов’язання – це зобов’язання зі строком погашення більше 12 місяців на дату балансу. 

Довгострокові  зобов’язання,  на  які  нараховуються  відсотки,  відображаються  в  балансі  за  їх  теперішньою 
вартістю. Визначення цієї вартості залежить від виду зобов’язання та умов їх виникнення.

3.9 Згортання фінансових активів та зобов’язань
 Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання 
одночасно.

3.10 Основні засоби
Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання 

їх  у  процесі  своєї  діяльності,  надання  послуг,  або  для  здійснення  адміністративних  і  соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 6000 грн.

Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засобі оцінюються за їх 
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності

Подальші витрати.
 Компанія не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, 

ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті  , коли вони 
понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють 
критеріям визнання активу.

Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному 
списанні частин, які підлягають заміні. 

На  кінець  кожного  звітного  року  керівництво  визначає  наявність  ознак  знецінення  основних  засобів. 

Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування актива, яка визначається 
як найбільша з двох величин:  справедлива вартість  за  вирахуванням витрат на продаж актива  та  вартість, 
яка  отримується  від  його  використання.  Балансова  вартість  актива  зменьшується  до  суми  вішкодування  ; 
збиток  від  знецінення відображаеться  в прибутках  або  збитках  за рік  [в  сумі  перевищення над величиною 
приріста його вартості, відображенного в складі капітала при попередній переоцінці]. Збиток від знецінення 
актива,  визначений  в  поперніх  звітних  періодах  сторнується  (при  необхідності),  в  разі  зміни  облікових  ( 
розрахункових) оцінок, використанних при визначенні вартості від використання актива або його справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на продаж. 

Прибуток  або  збиток  від  вибуття  основних  засобів  визнається  як  різниця  між  отриманою  виручкою 
від продажу  та  їх  балансовою вартістю  та  відображається в прибутках  або  збитках  за рік  [в  складі  іншого 
операційного доходу або витрат ].

Амортизація.
На  землю  амортизація  не  нараховується.  На  об’єкти  незавершенного  будівництва  амортизація  не 

нараховується. 
Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом з терміну використання 

– років:
 Машини та обладнання більше 5 років 
 Транспортні засоби більше 5 років 
 Меблі більше 4 років 
 інші більше 12 років 
Норма для кожного об’єкта основних засобів та ліквідаційна вартість затверджується наказом Голови 

правління Компанії при введенні в експлуатацію.
Капітальні  вкладення  в  орендовані  приміщення  амортизуються  протягом  терміну  їх  корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання (тобто з наступного 
місяця  після  дати  вводу  об’єкта  в  експлуатацію).  Амортизацію  активу  припиняють  на  одну  з  двох  дат,  яка 
відбувається  раніше:  на  дату,  з  якої  актив  класифікують  як  утримуваний  для  продажу,  або  на  дату,  з  якої 
припиняють визнання активу.

Станом на 31.12.2017 р. основних у складі активів Товариства немає.
3.11 Запаси
Одиницею бухгалтерського обліку запасів Компанія вважає кожне їх найменування.
  Первісна  вартість  запасів,  придбаних  за  плату,  визначається  за  собівартістю  запасів,  а  запасів, 

виготовлених  власними  силами  підприємства,  –  згідно  з  МСБО  (IAS)  2  «Запаси».  При  відпуску  запасів, 
продажу чи іншому вибутті їх оцінку визначати за формулою ФІФО.

Запаси, які не приноситимуть підприємству економічних вигід у майбутньому, визнаються неліквідними 
і списуються в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі, а 
показуються на окремому субрахунку позабалансового рахунка.

 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запасів станом на 31.12.2017 р. Товариство не має.
3.12 Забезпечення
Забезпеченням  Компанія  вважає  зобов’язання  з  невизначеним  строком  або  сумою.  Забезпечення 

визнається  в  бухгалтерському  обліку  відповідно  до  МСБО  (IAS)  37  «Забезпечення,  умовні  зобов’язання  та 
умовні активи», якщо

- суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне і конструктивне) внаслідок минулої події;
- імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 

зобов’язання;
- можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
 У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.
Забезпечення  на  оплату  відпусток  створюються  на  підприємстві  за  методикою,  визначеною  діючим 

законодавством. 
3.13 Оренда
Оренда  активів,  за  якою  ризики  та  винагороди,  пов’язані  з  правом  власності  на  актив,  фактично 

залишаються в орендодавця, Компанія класифікує як операційну оренду.
Орендні  платежі  за  угодою  про  операційну  оренду  визнаються  як  витрати  на  прямолінійній  основі 

протягом строку оренди.  Дохід  від оренди  за  угодами про  операційну  оренду  визнається  на  прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди 
визнаються як витрати.

 3.14 Податок на прибуток
  Витрати  з  податку  на  прибуток  являє  собою  суму  витрат  з  поточного  та  відстроченого  податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Компанії за податками розраховуються з 
використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений  податок  розраховується  за  балансовим  методом  обліку  зобов’язань,  та  являє  собою 
податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю 
активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені  податкові  зобов’язання  визнаються,  як  правило,  щодо  всіх  тимчасових  різниць,  що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням  імовірності наявності в 
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані  тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й 
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений  податок  розраховується  за  податковими  ставками,  які,  як  очікується,  будуть 
застосовуватися  в  періоді  реалізації  відповідних  активів  або  зобов’язань.  Компанія  визнає  поточні  та 
відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, 
коли  податки  виникають  від  операцій  або  подій,  яки  визнаються  прямо  у  власному  капіталі  .  Компанія 
визнає  поточні  та  відстрочені  податки  у  капіталі,  якщо  податок  відноситься  до  статей,  які  відображено 
безпосередньо  у  власному  капіталі  в  тому  самому  чи  в  іншому  періоді.  Відстрочені  податкові  активи  та 
зобов’язання  показуються  у  звітності  згорнуто  так  як  існує  законне  право  провести  взаємозалік  поточних 
податкових активів і зобов’язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим 
податковим органом, і Компанія має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов’язань. 
Для  здійснення  податкових  розрахунків  доходи  і  витрати  визнаються  відповідно  до  діючого  податкового 
законодавства, зокрема Податкового кодексу України

3.15 Виплати працівникам
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 
відсутність як забезпечення відпусток  - під час надання працівниками послуг, які  збільшують  їхні права на 
майбутні виплати відпускних.

Оплата  праці  працівників  підприємства  здійснюється  згідно  із  затвердженим  штатним  розписом 
підприємства, установленими тарифними ставками, із використанням даних табельного обліку робочого часу.

Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов’язань за 
обтяженими контрактами, тощо Компанія не проводить

3.16 Доходи та витрати
Дохід  –  це  збільшення  економічних  вигід  протягом  облікового  періоду  у  вигляді  надходження  чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Доходи  від  надання  послуг  визнаються  якщо  існують  економічні  вигоди,  пов’язані  з  проведенням 
операції і сума доходу може бути достовірно визначена . Дохід від надання послуг відображається в момент 
виникнення,  незалежно  від  дати  надходження  коштів,  і  визначається  із  ступеня  завершеності  операції  з 
надання послуг на дату балансу. Сума доходу від надання послуг з основного виду діяльності визначається на 
підставі затвердженої методики (тарифів) розрахунку вартості послуг.

Доходи від продажу товарів визнаються якщо існують економічні вигоди, пов’язані з операцією; суттєві 
ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар передаються покупцеві; за суб’єктом господарювання не 
залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані 
ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовірно оцінити; витрати, які були або 
будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів суб’єкта господарювання, що 
приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнається, якщо існують економічні вигоди, пов’язані з операцією, 
та можна достовірно оцінити суму доходу. 

Дохід від продажу фінансових інструментів,  інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

Покупцеві передаються  суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, 
інвестиційну нерухомість або інші активи;

- за  Компанією  не  залишається  ані  подальша  участь  управлінського  персоналу  у  формі,  яка 
зазвичай  пов’язана  з  володінням,  ані  ефективний  контроль  за  проданими  фінансовими  інструментами, 
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
- витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Дохід від роялті визнається згідно із сутністю відповідної угоди
Відсотки, дивіденди, збитки та прибутки, пов’язані з фінансовим інструментом або компонентом, який є 
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фінансовим зобов’язанням,  визнаються  як дохід або витрати в прибутку чи збитку.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів  або  у  вигляді  виникнення  зобов’язань,  результатом чого  є  зменшення чистих  активів,  за  винятком 
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати  негайно  визнаються  у  звіті  про  прибутки  та  збитки,  коли  видатки  не  надають  майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу визнаються у тому ж періоді  що й відповідні доходи.
Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вважаються  

витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. 
Витрати,  пов’язані  з  операційною  діяльністю,  які  не  включаються  до  собівартості  товарів,  виконаних 

робіт,  є  витратами  звітного  періоду.  Фінансові  витрати  не  капіталізуються,  а  визнаються    витратами  того 
періоду, у якому вони були здійснені

Відсотки, дивіденди, збитки та прибутки, пов’язані з фінансовим інструментом або компонентом, який є 
фінансовим зобов’язанням,  визнаються як дохід або витрати в прибутку чи збитку .

Облік  витрат  підприємства  здійснюється  за  видами  діяльності    з  використанням  на  рахунків  класу  9 
«Витрати діяльності». 

4. Інші застосовані облікові політики що є доречними для розуміння фінансової звітності
4.1 Умовні зобов’язання та активи.
Компанія не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація про умовне 

зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла  інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним.

4.2 Основні припущення, оцінки та судження
При  підготовці  фінансової  звітності  Компанія    робить  оцінки  та  припущення,  які  мають  вплив  на 

визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних 
активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених  Комітетом  з  тлумачень  міжнародної  фінансової  звітності.  Оцінки  та  судження  базуються 
на  попередньому  досвіді  та  інших  факторах,  що  за  існуючих  обставин  вважаються  обґрунтованими  і  за 
результатами  яких  приймаються  судження  щодо  балансової  вартості  активів  та  зобов’язань.  Фактичні 
результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Області, де такі судження є особливо важливими, області, 
що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

   Компанія використовує оцінки та робить  допущення, які здійснюють вплив на показники, які  
відображені  в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають 
постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших   факторах, в тому числі на 
очікуваннях відносно майбутніх  подій. 

4.3 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо  немає  МСФЗ,  який  конкретно  застосовується  до  операції,  іншої  події  або  умови,  керівництво 

Компанія застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була 
доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 
фінансова звітність:

- подає  достовірно  фінансовий  стан,  фінансові  результати  діяльності  та  грошові  потоки 
Компанія;

- відображає  економічну  сутність  операцій,  інших  подій  або  умов,  а  не  лише  юридичну 
форму;

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Компанія  посилається на прийнятність  наведених далі джерел 

та враховує їх у низхідному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат 

у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Компанія враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 
стандартів,  іншу  професійну  літературу  з  обліку  та  прийняті  галузеві  практики,  тією  мірою,  якою  вони  не 
суперечать вищезазначеним джерелам.

4.4 Судження щодо справедливої вартості активів 
Справедлива  вартість  інвестицій,  що  активно  обертаються  на  організованих  фінансових  ринках, 

розраховується  на  основі  поточної  ринкової  вартості  на  момент  закриття  торгів  на  звітну  дату.  В  інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових 
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів 
з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

4.5 Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов`язання в операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними особами.
Методики  та  припущення,  які  використовуються  для  оцінки  справедливої  вартості  фінансових 

інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, включають наступне:
-  вважається,  що  справедлива  вартість  наступних  видів  фінансових  активів  дорівнює  їх  балансовій 

вартості: 
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові активи (кошти в банках);
- інші  фінансові  активи,  включаючи  дебіторську  заборгованість  (враховуючи 

короткостроковий характер таких активів); 
- вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових зобов’язань дорівнює їх балансовій 

вартості: 
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові зобов’язання;
- кошти на вимогу фізичних, юридичних осіб, небанківських фінансових установ;
- інші  фінансові  зобов’язання,  включаючи  кредиторську  заборгованість 

(враховуючи короткостроковий характер таких зобов`язань).
4.6 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво  Компанії  застосовує  професійне  судження  щодо  термінів  утримання  фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується 
на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують 
невизначеності,  які  можуть  бути  пов’язані  з  призупиненням  обігу  цінних  паперів,  що  не  є  підконтрольним 
керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.7 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На  кожну  звітну  дату  Товариство  проводить  аналіз  дебіторської  заборгованості,  іншої  дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення 
визнається  виходячи  з  власного  професійного  судження  керівництва  за  наявності  об’єктивних  даних,  що 
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або 
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. На звітну дату Товариство немає  знеціненої 
Дебіторської заборгованості.

4.8 Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017  ставка дисконтування (облікова ставка НБУ) становить 14,5% річних

5. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто 

такі  оцінки,  які  вимагаються МСФЗ 9  та МСФЗ 13  у  звіті  про фінансовий стан на  кінець  кожного  звітного 
періоду. 

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених за 
справедливою вартістю Методики оцінювання

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній 
вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Боргові цінні папери

Первісна оцінка боргових цінних 
паперів як фінансових активів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був отриманий 
актив. Подальша оцінка боргових 
цінних паперів здійснюється за 
справедливою вартістю.

Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, котирування 
аналогічних боргових цінних 
паперів, дисконтовані 
потоки грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється 
за справедливою вартістю на дату 
оцінки.

Ринковий, 
витратний

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується остання 
балансова вартість, ціни 
закриття біржового 
торгового дня

Дебіторська 
заборгованість

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні грошові 
потоки

Поточні зобов’язання
Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється за 
вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні грошові 
потоки

6. Проведення перерахунку фінансової звітності
Проаналізувавши    критерії,  які  характеризують  показник  гіперінфляції  і  передбачені  у  параграфі  3 

МСБО 29, враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України та інші додаткові характеристики, 
зокрема динаміку змін рівня інфляції, економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується 
гіперінфляцією.  Зважаючи  на  те,  що  згідно  з  МСБО  29  проведення  перерахунку  фінансової  звітності  є 
питанням судження, Компанія прийняла рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 рік.

7. Розкриття показників фінансової звітності:
7.1 Дохід 
Основний дохід Компанія отримувала від надання послуг з управління активами пайового венчурного 

інвестиційного  фонду  недиверсифікованого  виду  закритого  типу  «Інтерінвест»  .  До  складу  основного 
операційного доходу було включено винагороду за управління активами: 

                                                                                                                тис. грн.
  31.12.2017р.       31.12.2016р.

Дохід від реалізації послуг 
(управління активами ІС)                                                                                       206                           107 
Інших доходів Компанія не отримувала.
7.2 Витрати
Склад витрат :

тис. грн.
  31.12.2017р.       31.12.2016р.

Адміністративні витрати                                                                                       201                           106
     в т.ч. 
               витрати на оплату праці                                                                         67                              30
               відрахування на соціальні заходи                                                         22                               9
               інші витрати                                                                                           112                             67
в т.ч.     аудиторські послуги                                                                                 1                                5
              атестація, сертифікація спеціалістів                                                      19                               3
              оренда приміщення                                                                                 14                              27
              банківські послуги                                                                                    2                               2
              членські внески                                                                                        49                             22
              нотаріальні послуги                                                                                  6                               2
              публікація                                                                                                  1                                1
              резерв відпусток                                                                                      18                              0
              інформаційні послуги                                                                               2                               2
              відрядження                                                                                              0                               3  
Податок на прибуток                                                                                              1                                0
7.3 Дебіторська заборгованість.
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2017р. складає 6163 тис. грн.
Склад дебіторської заборгованості                                                                                  тис. грн.

  31.12.2017р.       31.12.2016р.
За надані послуги                                                                                                        6161                6114
( за управління активами ІСІ – 61 тис. грн.,
 заборгованість за корпоративні права – 6100 тис. грн.
за виданими авансами -                                                                                                   0                  27  
           із внутрішніх розрахунків                                                                                      2                    0 
поточна дебіторська заборгованість                                                                               0                    2
Разом                                                                                                                              6163               6143
Дебіторська  заборгованість  в  Компаніїї  не  має  забезпечення.  Резерви  в  звітному  періоді  не 

нараховувались.
7.4. Грошові кошти

тис. грн.
  31.12.2017р.       31.12.2016р.

Каса та рахунки  в банках -                                                                                           3                         0      
7.5. Поточні фінансові інвестиції
У складі поточних фінансових інвестицій корпоративні права ТОВ «ПРОМСНАБРЕСУРС ХХІ».

тис. грн.
  31.12.2017р.       31.12.2016р.

Поточні фінансові інвестиції -                                                                                 1000                      1000      
7.6. Власний  капітал
Станом на 31 грудня 2017 року власний капітал капітал Компанії становить 7051 тис. грн. та складається 

з: 
тис. грн.

  31.12.2017р.       31.12.2016р
Зареєстрований (пайовий) капітал -                                                                          7 200             7 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -                                                     (149)                (153)
            Власний капітал                                                                                                7051                7047
Розмір власного капіталу станом на 31.12.2017 року складає 7051 тис. грн. і є меншим за зареєстрований 

статутний капітал Товариства, що не відповідає п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України. Порушення даної норми 
виникло в зв’язку із збитками Товариства. Управлінський персонал постійно робить аналіз доходів і витрат, 
з метою зменшення збитковості. В 2017 році була зменшена орендна плата за користування приміщенням та 
збільшена винагорода за управління фондами, що призвело до зменшення збитку порівняно з минулим роком 
на 4 тис. грн., але цього виявилося не достатньо. В наступному році планується знову переглянути винагороду 
за управління фондами, більше вільних коштів розміщувати на депозитах, для отримання пасивних доходів 
у  вигляді  відсотків  та  аналізувати витрати  з метою  їх  зменшення. Керівництво Компанії  вважає, що норми 
спеціального  законодавства  завжди  мають  прерогативу  над  нормами  загального  законодавства.  Оскільки  
ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП»  має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з управління активам інституційних інвесторів має дотримуватись норм, що передбачені пунктом 12, глави 3 
розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) 
–  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами),  а  саме  - 
зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7 000 000,00 гривень.

7.7. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2017р. складає 115 тис. грн.:
тис. грн.

  31.12.2017р.       31.12.2016р
Торговльна кредиторська заборгованість 
        за роботи, послуги (оренда, аудиторські послуги)–                                               81                    83
Розрахунки з бюджетом (з податку на прибуток)                                                            1                      0
Розрахунки зі страхування                                                                                                 1                      0
Розрахунки з оплати праці –                                                                                              2                      1
7.8 Забезпечення.
В  складі  поточних  забезпечень  відображено  нарахування  та  використання  забезпечення  на  виплату 

відпусток працівниками  Товариства.
Сума забезпечення  на виплату відпусток  працівникам станом на 31.12.2017 склала 30 тис. грн та станом 

на 31.12.2016 складала 12 тис. грн.
Протягом 2017 року забезпечення  на виплату відпусток  працівниками  не використано.   Нараховано  

протягом 2017 року 18 тис. грн. 
7.9. Умовні зобов’язання. 
Судові позови   Судових  позовів  протягом    2017р.  не  було.    Резерви  у  фінансовій  звітності  не 

створювалися.
Оподаткування –  Внаслідок  наявності  в  українському  комерційному  законодавстві,  й  податковому 

зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася 
в  загалом  нестабільному  економічному  середовищі,  за  якої  податкові  органи  довільно  тлумачать  аспекти 
економічної  діяльності,  у  разі,  якщо  податкові  ограни  піддадуть  сумніву  певне  тлумачення,  засноване  на 
оцінці керівництва економічної діяльності  Компанії, ймовірно, що Компанія змушене буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені.  Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та 
резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.  На думку керівництва, Компанія сплатило 
усі  податки,  тому  фінансова  звітність  не  містить  резервів  під  податкові  збитки.    Податкові  звіти  можуть 
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище – Компанія здійснює свою основну діяльність на території України.  Закони та 
нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший 
економічний  розвиток    залежить    від  спектру  ефективних  заходів,  які  вживаються  українським  Урядом,  а 
також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Компанії . Майбутнє спрямування економічної політики 
з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів , а також на здатність Компанії  сплачувати 
заборгованості згідно строків погашення. 
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Керівництво  Компанії    провело  найкращу  оцінку  щодо  можливості  повернення  та  класифікації 
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі знаходиться під впливом 
нестабільності, вказаної вище. 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів –  Внаслідок  ситуації, 
яка склалась на в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату 
балансу,  існує  ймовірність  того,  що  активи  не  зможуть  бути  реалізовані  за  їхньою  балансовою  вартістю  в 
ході звичайної діяльності Компанії . Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності 
заходів,  які  знаходяться  поза  зоною  контролю  Компанії,  спрямованих  різними  країнами  на  досягнення 
економічної стабільності та пожвавлення економіки.  Ступінь повернення дебіторської заборгованості Компанії 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.  На думку Керівництва, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

8. Звітність за сегментами.
Компанія має один основний  сегмент - управління активами ІСІ та забезпечення поточної діяльності ІСІ.
9. Розкриття інформації про пов’язанні сторони. 
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Компанією;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії,  що  контролюють  Компанію,  або  здійснюють  суттєвий  вплив,  або  мають  суттєвий 

відсоток голосів.
Власники – юридичні особи Компанії:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Котор» - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з 

управління активами 100 %;
Юридичні особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Олімпіус»  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі) 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Котор» - 99,5 %;
Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Кравчун  Степан  Іванович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «Олімпіус» - 99,99918 %;
Станом на 31.12.17р ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» володіє часткою у статутному Фонді (капіталі) Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Промснабресурс ХХІ» - 96,1%.
В  2017  році  здійснювались  операції  з  пов’язаними  сторонами,  а  саме:    виплати  провідному 

управлінському персоналу.   Інші операції з пов’язаними сторонами не здійснювались.
10. Відомості про органи управління:
- Загальні збори учасників Товарства - Вищий орган управління Компанії; 
-  Управління  поточною  діяльністю  Товариства  здійснюється  виконавчим  органом  –  Директором 

Товариства.
Директор Товариства - Бакшеєва Наталія Степанівна. Прямі родичі пов’язаності не мають.
-    Ревізійна  комісія  (Ревізор)  -  контрольний  орган  Компанії,  який  здійснює  контроль  за  фінансово-

господарською діяльністю Правління;
                      - Служба внутрішнього аудиту - посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) 

Компанії, яка призначається за рішенням Наглядової Ради Компанії, підпорядковується та звітує перед нею. 
Служба внутрішнього аудиту (контролю) Компанії організаційно не залежить від  інших  підрозділів Компанії.

     11. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
  Основні  фінансові  інструменти  Компанії  включають  торгову  кредиторську  заборгованість,  

банківські  кредити,  цінні  папери,  фінансову  оренду.  Основною  ціллю  даних  фінансових  інструментів  є  
залучення коштів для фінансування операцій Компанії. Також  Компанія має інші фінансові інструменти, таки 
як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити.

Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Компанія укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній оплати. Дебіторська заборгованість підлягає 
постійному  моніторингу.  Відносно  кредитного  ризику,  пов’язаного  з  іншими  фінансовими  інструментами, 
які  включають  фінансові  інвестиції,  доступні  для  продажу,  та  фінансові  інвестиції  до  погашення,  ризик 
пов’язаний  з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик  дорівнює балансовій вартості 
інструменту.

Ризик ліквідності.  Компанія  здійснює  контроль  ліквідності,  шляхом  планування  поточної  ліквідності. 
Компанія  аналізує  терміни  платежів,  які  пов’язані  з  дебіторською  заборгованістю  та  іншими  фінансовими 
активами,  а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що потрібно 
мати ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності  від суттєвих ризиків.  

Управління ризиками є сукупністю обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на досягнення 
поставленої мети управління ризиком  і допомагає сконцентрувати зусилля  і  ресурси на найоптимальніших 
варіантах рішення при здійсненні Товариством діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами.

Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства, одночасно 
забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:

- клієнтів та контрагентів Товариства;
- керівних органів управляння Товариством;
- працівників Товариства;
- інших сторін (суб’єктів).
  Метою  політики  управління  ризиками  є  виявлення,  аналіз  та  управління  ризиками,  яких  зазнає 

Товариство,  встановлення  прийнятних  лімітів  ризику  та  впровадження  засобів  контролю  ризиків,  а  також 
здійснення постійного моніторингу рівнів ризиків та дотримання встановлених лімітів з боку регуляторного 
органу України. 

Діяльність Компанії у сфері управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення стратегічних 
цілей Товариства, збільшення прибутковості за умов дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Компанії у сфері управління ризиками є:
- забезпечення реалізації стратегії розвитку Товариства;
- своєчасна адаптація Компанії до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стабільності.
Товариство    в  своїй  діяльності  визнає  наступні  основні види ризиків:  системний  ризик,  кредитний, 

ринковий,  ризик  зміни  ціни,  ризик  опціонів,  ризик  ліквідності,  операційний  ризик,  кадровий  ризик,  ризик, 
пов’язаний з репутацією, юридичний ризик, стратегічний ризик, ризик, пов’язаний із здійсненням діяльності 
на  фондовому  ринку.  Загальні  положення  системи  управління  ризиками  сформовані  «Положенням  про 
систему управління ризиками в ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП», затвердженими Протоколом № 49 від 30.12.2014 р. 

Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою поточний чи майбутній ризик збитків, що виникають в результаті негативних 

змін фінансового стану Товариства, що виникають в результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за 
договором з Товариством, виконати умови такого договору, в тому числі ризик недобросовісності контрагента, що 
полягає в неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на себе зобов’язання 
за будь-якою угодою із професійним учасником ринку цінних паперів.

Під час оцінювання кредитний ризик розділяється на індивідуальний та портфельний кредитний ризик.
Джерелом  індивідуального  кредитного  ризику  є  окремий  емітент  цінних  паперів,  клієнт,  контрагент. 

Оцінка  індивідуального  кредитного  ризику  здійснюється  через  оцінку  надійності  та  кредитоспроможності 
–  емітента,  окремого  контрагента,  тобто  спроможність  своєчасно  та  в  повному  обсязі  розрахуватися  за 
прийнятими зобов’язаннями.

Оцінка  портфельного  кредитного  ризику  здійснюється  шляхом  відстеження  змін  сукупної  вартості 
активів  Компаніїз  урахуванням  всіх  відкритих  операцій,  яким  притаманний  кредитний  ризик  (операції  з 
цінними паперами, портфель дебіторської заборгованості тощо).

Ринковий ризик
Ринковий  ризик  являє  собою  поточний  чи  майбутній  ризик  збитків,  який  виникає  в  результаті 

несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, включаючи 
змінність  процентних  ставок.  При  виявленні  та  управління  ринковим  ризиком  здійснюється  підготовка 

достовірних  даних  і  ефективних  методик,  таких,  як  розрахунок  ризикової  вартості,  стрес-тестування  для 
оцінки характеру та вартості ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового ризику

Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутку за прийнятного для 
акціонерів рівня ризику,  тобто мінімізація  втрат  від неочікуваних  коливань процентних  ставок  та  валютних 
курсів.

Концентрація інших ризиків
Менеджмент Компанії приділяє значну увагу контролю за  іншими ризиками, які виникають в процесі 

діяльності,  а  саме:  операційному,  кадровому,  ризику,  що  пов’язаний  з  репутацією,  стратегічному,  ризику, 
професійної діяльності.

Операційний  ризик  може  виникнути  в  результаті  збою  у  системах  Компаніїв  таких  галузях,  як 
корпоративне управління, засоби внутрішнього контролю, інформаційна технологія, або в інших операційних 
системах,  необхідних  для  провадження  професійного  учасника  ринку  цінних  паперів.  Такі  збої  можуть 
призвести  до  фінансових  втрат  через  помилку,  шахрайство  або  несвоєчасне  виконання  роботи  чи  інші 
непередбачені  події,  такі  як  пожежа,  перебої  з  електропостачанням  або  інші  лиха.  З  метою  нейтралізації 
ризику  організація  бізнес-процесів  у  Товаристві  здійснюється  із  забезпеченням  максимальної  стабільності 
та надійності  у роботі операційних,  телекомунікаційних систем. Працівники ознайомлюються з посадовими 
інструкціями  іншими  внутрішніми  нормативними  документами,  які  регламентують  роботу  підрозділів 
Товариства, порядок їх взаємодії.

Стратегічний  ризик  –  це  поточний  чи  майбутній  ризик  збитків,  який  виникає  в  результаті  прийняття 
помилкових  ділових  рішень,  неналежного  виконання  ділових  рішень  або  ігнорування  змін  зовнішніх 
економічних умов.

Ризик,  пов’язаний  із  здійсненням  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  (ризик  професійної 
діяльності),  розуміється  як  ймовірність  настання  подій,  що  приводять  до  неможливості  виконання 
(неналежного виконання) професійним учасником своїх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням професійної 
діяльності.

Працівники  Компанії  приймають  участь  в  семінарах  для  працівників  фінансових  установ,  які 
організовуються за участю Державної служби фінансового моніторингу України, Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України.

Відділ  внутрішнього  аудиту  є  рідше  одного  разу  в  рік  здійснює  перевірку  виконання  вимог  діючого 
законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом. 

Крім того, щорічно проводиться перевірка фінансової діяльності незалежною аудиторською фірмою.
Робота служби внутрішнього аудиту
З  метою  удосконалення  системи  управління  ризиками,  контролю  та  корпоративного  управління;  для 

забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП створена 
служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту 
(контролю)», затвердженого Загальними зборами учасників ( Протокол №31 від  04.07.2014 року).

Посадова  особа,  що  проводить  внутрішній  аудит  (контроль)  Компанії  (далі  –  внутрішній  аудитор)  є 
Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

Внутрішній  аудитор  призначається  Загальними  зборами  акціонерів  (вищим  органом  управління) 
Компанії  з  метою  оцінки  та  вдосконалення  системи  внутрішнього  контролю  Компанії,  в  цілях  надання 
Загальним  зборам  (вищому  органу  управління)  Компанії  та  керівництву  Компанії  необхідної  підтримки 
(сприяння) у виконанні їх обов’язків з досягнення мети діяльності Компанії 

Діяльність  відділу  внутрішнього  аудиту  Компанії  у  2015  році  була  направлена  на  перевірку  й  оцінку 
адекватності  та  ефективності  системи  внутрішнього  контролю  та  якості  виконання  призначених  обов’язків 
співробітниками  Компанії,  надання  незалежної  оцінки  системи  внутрішнього  контролю,  встановленого 
контролю за ризиками, зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним 
використанням ресурсів Компанії. 

Ризик ліквідності
Ліквідність  –  це  здатність  забезпечити  своєчасне  виконання  своїх  грошових  зобов’язань,  яка 

визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами 
виконання  зобов’язань  банку,  а  також  строками  та  сумами  інших  джерел  і  напрямів  використання  коштів 
(надання кредитів, інші витрати). 

Фінансова  діяльність  піддається  ризику  ліквідності  –  ризику  недостатності  надходжень  грошових 
коштів для покриття  їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними 
зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні 
засоби без суттєвих втрат. 

 Управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність  так, щоб вона  і надалі  забезпечувало 

дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на послуги Товариства, 

що відповідають рівню ризику.
Керівництво  Компанії  здійснює  огляд  структури  капіталу  на  щорічній  основі.  При  цьому  керівництво 

аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
КУА,  яка  не  управляє  активами  недержавних  пенсійних  фондів  зобов’язана  підтримувати  розмір 

власного капіталу на рівні не менше ніж 7 000 тис. грн. Розмір власного капіталу Компанії станом на 31.12.2017 
р. склав 7051 тис. грн. Розмір власного капіталу Компанії на достатньому рівні.

Резервний фонд КУА створюється відповідно до установчих документів та діючого законодавства.
Відповідно до вимог чинного  законодавства Компанія повинна постійно дотримуватись пруденційних 

нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку в його діяльності:
Інформація про  ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП згідно аналізу результатів пруденційних показників діяльності 

ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП станом на 31.12.2017 р.:

№ Показник
Значення

Нормативне значенняЗ урахуванням 
прибутку  2017р.

Без урахування 
прибутку 2017р.

1 Розмір власних коштів, грн. 6 048 612,76 6 044 935,42 Не менше 3 500 000
2 Норматив достатності 

власних коштів 229,25 229,11 не менше 1

3
Коефіцієнт покриття  
зобов’язань  власним 
капіталом

339,683  339,48 не менше 1

4 Коефіцієнт фінансової 
стійкості 0,984 0,984 не менше 0,5

Компанія дотримується відповідних пруденційних нормативів.
10. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов`язання в операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними особами.
Методики  та  припущення,  які  використовуються  для  оцінки  справедливої  вартості  фінансових 

інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, включають наступне:
-  вважається,  що  справедлива  вартість  наступних  видів  фінансових  активів  дорівнює  їх  балансовій 

вартості: 
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові активи (кошти в банках);
- інші фінансові активи, включаючи дебіторську заборгованість (враховуючи короткостроковий характер 

таких активів); 
- вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових зобов’язань дорівнює їх балансовій 

вартості: 
- короткострокові (до трьох місяців) фінансові зобов’язання;
- кошти на вимогу фізичних, юридичних осіб, небанківських фінансових установ;
- інші фінансові зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованість (враховуючи короткостроковий 

характер таких зобов`язань).
11. Події після Балансу.
На  дату  надання  фінансової  звітності  в  діяльності  Компанії    не  було  встановлено  подій,  які  можуть 

вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої 
інформації.  
Директор                            Бакшеєва Н.С.
Головний бухгалтер    Компанієць Н.В.

Синтез-Аудит-Фінанс
Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 , тел./ факс: 212-00-97
Свідоцтво № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської

 діяльності видане рішенням АПУ від 26.01.2001 р. № 98
e-mail: info@ saf –audit.com.ua 

сайт: saf –audit.com.ua
 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТГРУП»

за 2017 рік
Керівництву ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТГРУП»
для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «ІНВЕСТГРУП»  (далі  по  тексту  ТОВ  «КУА  «ІНВЕСТГРУП»  або  Компанія),  що 
складається з:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р.;
- Звіту про рух грошових коштів за 2017 рік;
- Звіту про власний капітал за 2017 р.;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик.
 На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» 

нашого звіту фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» на 31 грудня 2017року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ). 

 Основа для думки із застереженням
В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості 
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та зобов`язань, відображених в балансі Компанії станом на 31.12.2017 року. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали  інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 

Пояснювальний параграф
 Ми звертаємо увагу на Примітку 7.6 у фінансовій звітності ТОВ «КУА ЮНІВЕС», що описує невідповідність 

розміру  власного  капіталу  Компанії  вимогам  п.4  ст.  144  Цивільного  кодексу  України.  Нашу  думку  не  було 
модифіковано щодо цього питання.

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  МСФЗ  та  за  таку  систему  внутрішнього  контролю,  яку  управлінський  персонал  визначає 
потрібною  для  того,  щоб  забезпечити  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить  суттєвих  викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності  управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
компанії  продовжувати  свою  діяльність  на  безперервній  основі,  розкриваючи,  де  це  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 аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано  очікується,  вони  можуть  впливати  на  економічні  рішення  користувачів,  що  приймаються  на 
основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки  шахрайство  може  включати  змову,  підробку,  навмисні  пропуски,  неправильні  твердження  або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

•  отримуємо  розуміння  заходів  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  аудиту,  для  розробки 
аудиторських  процедур,  які  б  відповідали  обставинам,  а  не  для  висловлення  думки  щодо  ефективності 
системи внутрішнього контролю 

•  оцінюємо  прийнятність  застосованих  облікових  політик  та  обґрунтованість  облікових  оцінок  і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

  •  доходимо  висновку  щодо  прийнятності  використання  управлінським  персоналом  припущення  про 
безперервність  діяльності  як  основи  для  бухгалтерського  обліку  та,  на  основі  отриманих  аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття  інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити 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 відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  інформацію  про  запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,  твердження,  що  ми  виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли 
б  обґрунтовано  вважатись  такими,  що  впливають  на  нашу  незалежність,  а  також,  де  це  застосовно,  щодо 
відповідних застережних заходів.

Основні відомості про ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП»

Повна найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТГРУП»

Код за ЄДРПОУ 37408437
№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата 
його видачі

Серія А01 № 527510 від 01.12.2010 р., номер запису в 
Єдиному державному реєстрі 11031020000 028281

Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Вид діяльності за КВЕД
66.30 Управління фондами (основний);
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення.

№ ліцензії  АГ № 2163 від 22.12.2015р.

Ліцензійні види діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами).
Строк дії: 16.02.2016р. - необмежений

ІСІ, активи яких перебувають в управлінні КУА Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого 
виду закритого типу «Інтерінвест»

Місцезнаходження 69005, м. Запоріжжя, Бульвар Центральний, буд.21
Дата початку проведення аудиту 24.12.2016
Дата закінчення проведення аудиту 27.02.2017

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України «Про 
аудиторську  діяльність»,  інших  законодавчих  актів  України  та  у  відповідності  з  вимогами  Міжнародних 
стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання  впевненості  та  супутніх  послуг  (МСА  видання 
2015року) в якості національних.

Аудитором  зроблені  дослідження  шляхом  тестування  доказів  на  обґрунтування  сум  та  інформації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним 
основам фінансового звітування, прийнятій обліковій політиці.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської 
діяльності і оподаткування: Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий 
ринок»,  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,  «Про  державне  регулювання  ринку 
цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», Міжнародних 
стандартів  фінансової  звітності,  Міжнародних  стандартів  аудиту,  «Вимог  до  аудиторського  висновку, 
що  подається  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  при  розкритті  інформації  про 
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та 
компанії з управління активами», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.06.2013 р. № 991.

Основою подання фінансової звітності ТОВ «КУА«ІНВЕСТГРУП» є чинні Міжнародні стандарти фінансової 
звітності  (МСФЗ),  міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО).  Компанія  визнала  Концептуальну 
основу фінансового звітування, яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Компанія вперше прийняла МСФЗ у 2015 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2014 року.
 Бухгалтерський  облік  та  показники  фінансової  звітності  ТОВ  «КУА  «ІНВЕСТГРУП»  відображають 

фінансовий  стан  Компанії  з  додержанням  Концептуальної  основи  фінансового  звітування  за  МСФЗ  та 
прийнятої облікової політики Компанії стосовно складання фінансової звітності.

Принципи  облікової  політики,  використані  при  підготовці  зазначеної  фінансової  звітності  Компанії, 
передбачають  оцінку  активів  та  зобов’язань  за  справедливою  або  амортизованою  вартістю  в  залежності 
від  їх  класифікації  та  були  розкриті  в  Примітках  до  фінансової  звітності.  Надана  звітність  підготовлена  з 
використанням правил обліку та оцінки об’єктів обліку за справедливою та амортизованою вартістю. ТОВ «КУА 
«ІНВЕСТГРУП» не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно з обліковими політиками, 
які Компанія застосовувала при складанні фінансової звітності у 2016 році.

Форми фінансової звітності не відповідають вимогам МСБО №1 «Подання фінансової звітності». Компанія 
надала звітність за формами, визначеними Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
№  1,  затвердженим  наказом  МФУ  від  07.02.2013р.  №73,  не  використовуючи  всіх  компонентів  фінансової 
звітності. Разом з тим, Компанія необхідні розкриття інформації провело в Примітках до фінансової звітності, 
що не спричинило непорозуміння фінансової інформації користувачами та відобразило всі відповідні аспекти 
господарчої діяльності.

Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 

зробити  висновок  про  правильність  відображення  та  розкриття  інформації  щодо  власного  капіталу  згідно 
вимог  Концептуальної  основи  фінансового  звітування  та  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності. 
На нашу думку, Компанія в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2017 р. та вірно відобразило розмір власного 
капіталу у фінансовій звітності.

Власний капітал ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» станом на 31.12.2017р. складається із:
- статутного капіталу – 7200 тис. грн.;
- непокритого збитку – 149 тис. грн.

Статут ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» (третя редакція) затверджений загальними зборами учасників 
(протокол № 20 від 05.10.2015 р.) та 06 жовтня 2015 року під № 11031050013028281 відбулась державна 

реєстрація змін до установчих документів.
Статутний капітал ТОВ КУА «ІНВЕСТГРУП» сформований згідно з Законом України «Про господарські 

товариства» та повністю сплачений грошовими коштами учасників на суму 7200 тис. грн., обліковується на 
рахунку 401 «Статутний капітал» та відповідає установчим документам. 

Протягом 2017 року змін розміру статутного фонду не відбувалося.
Розмір Статутного капіталу станом на 31.12.2017 р.•	 зареєстрований - 7 200 000 грн. •	 сплачений - 7 200 000 грн. 
Склад учасників станом на 31.12.2017 р., які володіють більше 10% суми статутного капіталу:

Учасник Сума, грн. Частка, %
ТОВ «КОТОР» 7 200 000 100

Станом на 31.12.2017 р. резервний капітал відсутній.
За  наслідками  фінансово-господарської  діяльності  станом  на  31.12.2017  року  непокритий  збиток 

Компанії зменшився в порівнянні з минулим роком на 4 тис. грн. і складає 149 тис. грн. 
Таким чином, власний капітал Товариства станом на 31.12.2017року збільшився на 4 тис. грн. і складає 

7051тис.  грн.,  та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку  (ринку  цінних  паперів)  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з 
управління  активами),  затверджених  рішенням  НКЦПФР  від  23.07.2013  року  №  1281,  зареєстрованих  в 
Міністерстві юстиції України 12.09.2013 р.№ 1576/24108.

Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі фінансового звітування 
та МСФЗ.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в повній мірі відповідає вимогам чинного 
законодавства України.

Розкриття інформації за видами активів
На  нашу  думку,  у  фінансовій  звітності  ТОВ  «КУА  «ІНВЕСТГРУП»  достовірно  і  у  повній  мірі  розкрита 

інформація за видами активів.
Надана  інформація  по  необоротним  та  оборотним  активам  в  усіх  суттєвих  аспектах  розкрита  у 

відповідності до встановлених нормативів, зокрема МСФЗ.
Вартість активів Компанії, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2017 року, збільшилась 

на 22 тис. грн. і складає 7165 тис. грн.
 Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 р. відсутні.
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 року збільшилась на 47 

тис.грн. у порівнянні з 2016 р. та склала 6 161тис.грн. ( за управління активами ІСІ – 61 тис. грн., заборгованість 
за  корпоративні  права  –  6100  тис.  грн.).  Дебіторська  заборгованість  із  внутрішніх  розрахунків  станом  на 
31.12.2017 р. складає 2 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції на суму 1000 тис.грн. (корпоративні права для продажу) обліковуються в 
балансі за собівартістю, що відповідає МСФЗ та у порівнянні з 2016 роком залишились незмінними. 

Створення  резерву  сумнівних  боргів  обліковою  політикою  Компанії  передбачено  виходячи  з 
платоспроможності окремих дебіторів.

Сумнівна заборгованість станом на 31.12.2017 року в Компанії відсутня. 
Залишки грошових коштів Компанії в національній валюті станом на 31.12.2017 року складають 3 тис. 

грн., що виникли на кінець 2017р.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та 

повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття інформації про зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги станом на 31.12.2017 року зменшилась на 2 
тис.грн. і склала 81 тис. грн. (за послуги оренди).

Кредиторська заборгованість перед бюджетом з`явилась на кінець звітного року і складає 1 тис. грн. 
 Станом на 31.12.2017р. виникла поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 

у сумі 1 тис. грн.(розрахунки по ЄСВ).
 Станом на 31.12.2017р. поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -2 тис. 

грн., що на 1 тис.грн. більше ніж у 2016р.
  Поточні  забезпечення  оплати  відпусток  станом  на  31.12.2017  нараховані  в  сумі  30  тис.  грн.,  що 

збільшились на 18 тис. грн. у порівнянні з 2016р. 
Прострочена заборгованість відсутня. Заборгованості перед банками немає.
 На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності 

достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)

Визнання  доходів  в  бухгалтерському  обліку  Компанією  здійснюється  з  використанням  методу 
нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСБО 18 «Дохід».

  Компанія достовірно  розподіляє  за  елементами  та  ознаками  доходи  та  витрати  на  рахунках 
бухгалтерського  обліку.  Визнання  доходів  та  витрат  в  фінансовій  звітності  ТОВ  КУА  «ІНВЕСТГРУП» 
здійснюється з використанням методу нарахування всіх доходів та витрат, які можуть бути достовірно оцінені, 
що відповідає вимогам Концептуальній основі фінансового звітування та МСФЗ.

Протягом 2017 року Компанією був отриманий дохід у сумі 206 тис. грн. за надання послуг з управління 
активами, що на 99 тис. грн. більше, ніж у 2016 році. 

Загальна сума витрат, а саме адміністративні витрати за 2017 рік склали 201 тис. грн., що на 95 тис. грн. 
більше ніж у минулому році.

Таким чином, за наслідками 2017 року Компанією отриманий прибуток у сумі 4 тис. грн., що зменшило 
суму збитку попередніх періодів та станом на 31.12.2017р. сума непокритого збитку становить 149тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про доходи, витрати та фінансовий результат подано в 
фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Висловлення думки про відповідність резервного фонду установчим документам (Формування 
резервного фонду)

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Компанії:
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
У  Компанії  згідно  Статуту  повинен  створюватися  резервний  фонд  у  розмірі  25  відсотків  статутного 

капіталу.  Розмір  щорічних  відрахувань  до  резервного  фонду  повинен  становити  5  відсотків  суми  чистого 
прибутку.

 Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими 
актами органу, що здійснює державне регулювання на ринку цінних паперів та органу, що здійснює державне 
регулювання ринку фінансових послуг.

Протягом 2017 року Компанія відрахувань до резервного капіталу та його використання не здійснювала. 
Станом на 31.12.2017 р. резервний капітал відсутній.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розмір чистих активів або власного капіталу Компанії, що відображений у фінансовій звітності станом на 

31.12.2017 р. складає 7 051 тис. грн., що на 4 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.
Перевіркою  встановлено,  що  фінансові  звіти  об’єктивно  та  достовірно  розкривають  інформацію  про 

вартість  чистих  активів  Товариства  за  2017  рік,  тобто  про  розмір  його  статутного  капіталу  та  непокритого 
збитку.

Чисті активи Товариства на 149 тис. грн. (7051 тис. грн. – 7200 тис. грн.) нижчі, ніж величина статутного 
капіталу. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх невідповідність 
вимогам  ст.  144  Цивільного  кодексу  України  від  16  січня  2003  р.  №  435-1V.  у  зв’язку  із  недостатньою 
прибутковою  діяльністю  Компанії,  що  розкрито  в  Примітках  до  фінансової  річної  звітності  ТОВ  «КУА 
«Інвестгруп» за 2017 рік. 

Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють 
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами

Станом на 31.12.2017 р. ТОВ КУА «ІНВЕСТГРУП» дотримується вимог наступних нормативно-правових 
актів НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації:

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених 
рішенням  НКЦПФР  від  23.07.2013  р.  №  1281,  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  12.09.2013  р. 
№  1576/24108  (Глава  3  «Умови  провадження  компанією  з  управління  активами  професійної  діяльності 
на  фондовому  ринку  -  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління 
активами)» Розділ 2 «Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
-  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами)  компанією 
з  управління  активами»)  із  змінами  і  доповненнями  ,  внесеними  рішеннями  НКЦПФР  від  30.09.2014р.,  від 
12.01.2016р. № 11;

-  Положення  щодо  пруденційних  нормативів  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  та  вимог 
до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р.№ 1597  із змінами та 
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доповненнями, внесеними рішенням НКЦПФР від 28.07.2016р. № 819;
-  Положення  про  особливості  здійснення  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів, 

затверджене  рішенням  НКЦПФР  від  06.08.2013р.  №  1414,  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України 
29.08.2013  р.  №  1486/24018  із  змінами  та  доповненнями  ,  внесеними  рішенням  НКЦПФР  від  28.10.2014р. 
№1448;

Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту
Відповідно до чинного законодавства в ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» створена служба внутрішнього аудиту 

(контролю),  діяльність  якої  регламентується  «Положенням  про  службу  внутрішнього  аудиту  (контролю)», 
редакція якого затверджена Загальними зборами учасників (протокол № 31 від 04.07.2014року). 

Внутрішній  аудит  (контроль),  як  система  контролю  за  діяльністю  Компанії  має  на  меті  оцінку  та 
вдосконалення системи внутрішнього контролю Компанії.

Служба  внутрішнього  аудиту  (контролю)  бере  участь  в  удосконаленні  системи  управління  ризиками, 
внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення:

- ефективності процесу управління ризиками;
- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю;
- ефективного корпоративного управління;
- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації;
- дотримання Фондом вимог законодавства України.
Внутрішній  аудит  (контроль)  в  Компанії  здійснюється  особою,  призначеною  за  рішенням  Загальних 

зборів  учасників  на  посаду  внутрішнього  аудитора  ТОВ  «КУА  «ІНВЕСТГРУП»,  яка  підпорядковується  та 
звітується перед ними. 

Наявна система внутрішнього аудиту, розроблена та запроваджена ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП», відповідає 
вимогам  чинного  законодавства,  мінімізує  ризики,  пов’язані  з  діяльністю  Компанії,  та  є  достатньою  для 
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація про стан корпоративного управління
 Формування складу органів корпоративного управління у Компанії здійснюється відповідно до розділу 

9 Статуту, затвердженого Протоколом № 20 від 05.10.2015 року.
Протягом звітного року у Компанії функціонували наступні органи корпоративного управління: 
1) Управління Компанією здійснюють: 
- Вищий орган Компанії - Загальні збори учасників Компанії; 
- Виконавчий орган Компанії – Директор Компанії.
2) Управління поточною діяльністю Компанії здійснюється виконавчим органом – Директором Компанії.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. 
 Функції органу контролю, Ревізійної комісії, за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснює 

незалежний аудитор під час аудиту річної фінансової звітності у відповідності до чинних нормативних актів 
України на підставі укладених з Компанією угод.

Посадові особи:
-  Станом  на  кінець  звітного  періоду  посадовою  особою  Компанії  є  Директор  –  Бакшеєва  Наталія 

Степанівна.
Єдиним Учасником і власником Компанії є Товариство з обмеженою відповідальністю «Котор».
Система управління Компанією відповідає вимогам ст.89 Господарського Кодексу.

Інформація про пов’язаних осіб
Власники – юридичні особи Компанії:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Котор» - частка в статутному фонді (капіталі) компанії з 

управління активами 100 %;
Керівник Товариства - Бакшеєва Наталія Степанівна. Прямі родичі пов’язаності не мають.
Юридичні особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Олімпіус»  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі) 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Котор» - 99,5 %;
Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб – засновників Компанії:
-  Кравчун  Степан  Іванович  -  частка  у  статутному  Фонді  (капіталі)  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю «Олімпіус» - 99,99918 %;
Станом на 31.12.17р ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» володіє часткою у статутному Фонді (капіталі) Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Промснабресурс ХХІ» - 96,1%.
В 2017 році здійснювались операції з пов’язаними сторонами, а саме: виплати провідному управлінському 

персоналу. Інші операції з пов’язаними сторонами не здійснювались. 
Інформація про наявність подій після дати балансу

Події  після  дати  балансу,  які  не  знайшли  відображення  у  фінансовій  звітності,  проте  можуть  мати 
суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП», відсутні.

Інформація про ступінь ризику КУА
Інформація про ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» згідно аналізу результатів пруденційних показників діяльності 

ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП» станом на 31.12.2017р.:
/тис.грн./

№ Показник Значення Нормативне значення
1 Розмір власних коштів, грн. 6 048 612,76 Не менше 3 500 000
2 Норматив достатності власних коштів 229,25 не менше 1
3 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 

капіталом 339,68 не менше 1
4 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,984 не менше 0,5

Загальний рівень показників ТОВ «КУА «ІНВЕСТГРУП», станом на 31.12.2017р. відповідає нормативному 
рівню. 

Інформація про наявність інших фактів
Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність у майбутньому, не відомі. Суттєвих 

невідповідностей  між  фінансовою  звітністю  ТОВ  «КУА  «ІНВЕСТГРУП»,  що  підлягала  аудиту,  та  іншою 
інформацією, що подається до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю, не встановлено.

Економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості 
ТОВ КУА «ІНВЕСТГРУП» 

за 2017 рік визначається такими показниками:

Показники на
31.12.2015 р

на
31.12.2016 р Примітки

1.Коефіцієнт ліквідності:
 1.1.Загальний (коефіцієнт покриття) 
К 1.1 = 2ра
             3рп

74,4 62,85

Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, 
що Компанія незалежна від позикових 
коштів при фінансуванні реальних 
активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0

Поточної ліквідності 
К 1.2 = 2ра-S р.(1101-1104)
                          3рп 

74,4 62,85
Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-
0,8. Даний коефіцієнт свідчить про 
зменшення рівня ліквідності Компанії.

 1.3 Абсолютної ліквідності 

К 1.3 = р.1165
              3рп

0 0,03

Оптимальний коефіцієнт 0,2-0,3.
Коефіцієнт свідчить про відсутність 
коштів у разі необхідності миттєвої 
сплати поточних боргів

1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 3 рп 7047 7051 Теоретичне значення показника більше 0.

Коефіцієнт платоспроможності
 (автономії)
К 2 = 1рп .
 Підсумок пасиву

0,99 0,98 Теоретичне значення коефіцієнта не 
менш 0,5

Коефіцієнт фінансування
К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 
                    1рп 

0,01 0,02
Характеризує незалежність підприємства 
від зовнішніх позик. Теоретичне значення 
коефіцієнту не більше 1. 

Коефіцієнт ефективності використання 
активів 
К 4 = Чистий .прибуток 
            1ра+2ра+3ра

0,0001 0,0006 Вказує на строк окупності прибутком 
вкладених коштів у майно

5. Коефіцієнт ефективності 
використання власних коштів (капіталу) 
К 5 = Чистий прибуток 
                   1рп

0,0001 0,0006 Теоретичне значення не менш 0,4. 

Коефіцієнт рентабельності
6.1. Коефіцієнт рентабельності активів
К 6.1= Чистий прибуток (Підсумок акт.
(гр3)+Підсумок акт (гр4))/2

0,0001 0,0006  Теоретичне значення більше 0. 

Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу
К 6.2 = Чистий прибуток .
           (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2

0,0001 0,0006 Теоретичне значення більше 0. 
 

Таким чином, ТОВ КУА «ІНВЕСТГРУП» на 31 грудня 2017 р. платоспроможне та ліквідне, має задовільний 
фінансовий стан.

Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму

Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-
Аудит-Фiнанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071
Місцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 

будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну 
реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 
474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 
1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана 
Виконавчим комітетом Запорізької міської ради. 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру 
суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську 
діяльність 

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України 
№ 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням 
Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року 
№ 317/4, дійсне до 26 листопада 2020 року. 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 

Серія П № 00329 від 28.05.2015 р., дійсне до 
26.11.2020 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора Гончарової 
В.Г.

Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 
23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2022року

Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту № 119/2011 від 20.12.2011 р., додаткова угода № 1 від 

02.01.2018р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 02.01.2018 р. – 20.02.2018 р.

Генеральний директор 
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»       В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України 
№ 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської 
палати України № 317/4 від 26 листопада 2015року,дійсне до 
26.листопада.2020 р
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів серія П № 000329, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 
2015р., дійсне до 26.11.2020 р. 

сертифікат серії А № 000051, виданий 
рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 
23.12.2022р. 

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка будинок 60, квартира 4.
20 лютого 2018 р.

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
  КОДИ
  18 01 01
Підприємство ПрАТ  КУА „Карпати-інвест” за ЄДРПОУ 22334753
Територія м. Львів, Залізничний район за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне 
товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників*  14    
Адреса, телефон 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23А.тел.242-
63-06    
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001
Актив Код 

рядка
На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи  1000 1 1
первісна вартість 1001 10 10
накопичена амортизація 1002 9 9
Незавершені капітальні інвестиції 1005  0  0
Основні засоби 1010 2392 2223
первісна вартість 1011 4316 4329
знос 1012 1924 2106
Інвестиційна нерухомість 1015  0  0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5602 0
інші фінансові інвестиції 1035 5432 10863
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 13427 13087
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 0
Поточні біологічні активи 1110  0  0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 60 252
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130  0 0 
з бюджетом 1135 4   6
у тому числі з податку на прибуток 1136  0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145  33 42 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8369 8591
Поточні фінансові інвестиції 1160  0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 80 120
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 79 120
Витрати майбутніх періодів 1170  0 0 
Інші оборотні активи 1190  0 0 
Усього за розділом II 1195 8547 9011
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  0 0 
Баланс 1300 21974 22098
Пасив Код 

рядка
На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12200  12200 
Капітал у дооцінках 1405  0 0 
Додатковий капітал 1410  0 0 
Резервний капітал 1415 1020 1042
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2929 2962
Неоплачений капітал 1425  0 0 
Вилучений капітал 1430  0 0 
Усього за розділом I 1495 16149 16204
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500  0 0 
Довгострокові кредити банків 1510  0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515  0 0 
Довгострокові забезпечення 1520  0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  0 0 
Цільове фінансування 1525 1856 1855
Усього за розділом II 1595 1856 1855
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610  0 0 
товари, роботи, послуги 1615 1 52
розрахунками з бюджетом 1620 55 61
у тому числі з податку на прибуток 1621 48 49
розрахунками зі страхування 1625  0 0 
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розрахунками з оплати праці 1630  0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 3902 3902
Поточні забезпечення 1660 2 7
Доходи майбутніх періодів 1665  0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 9 17
Усього за розділом III 1695 3969 4039
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700  0 0 
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  0 0 
Баланс 1900 21974 22098

Керівник  Г.Ю.Баскін 
Головний бухгалтер І.В.Наконечна  

____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ПрАТ  КУА „Карпати-інвест” Дата (рік, місяць, число)  18 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 22334753

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 р.

  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2634 1974
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Валовий: 
прибуток 2090 2634 1974
збиток 2095 0 0
Інші операційні доходи 2120 5 6
Адміністративні витрати 2130 2368 1508
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 6 5
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 265 467
збиток 2195 0 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 10 8
Інші доходи 2240 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 171 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 104 475
збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 49 48
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 55 427
збиток 2355 0 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 55 427

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 74 43
Витрати на оплату праці 2505 950 646

Відрахування на соціальні заходи 2510 193 133
Амортизація 2515 182 176
Інші операційні витрати 2520 975 515
Разом 2550 2374 1513

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,000000 0,000000

Керівник  Г.Ю.Баскін 
Головний бухгалтер І.В.Наконечна 

КОДИ
Підприємство ПрАТ  КУА „Карпати-інвест” Дата (рік, місяць, число)  18 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 22334753

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2017 р.

  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2448 9889
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 4 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 8255 550
Інші надходження 3095 100 8094
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 968 552
Праці 3105 763 524
Відрахувань на соціальні заходи 3110 204 141
Зобов’язань з податків і зборів 3115 355 521
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 8445 5550
Інші витрачання 3190 29 8503
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 43 2742
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 10 8
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 0 2336
необоротних активів 3260 13 6
Виплати за деривативами 3270 0 0
Інші платежі 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 -2334
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 0 775
Інші платежі 3390 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -775
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 40 -367
Залишок коштів на початок року 3405 80 447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 120 80

Керівник  Г.Ю.Баскін 
Головний бухгалтер І.В.Наконечна  

КОДИ
Підприємство ПрАТ  КУА „Карпати-інвест” Дата (рік, місяць, число)  18 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 22334753

Звіт про власний капітал 
за 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстрований 
(пайовий) капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12200 0 0 1020 2929 0 0 16149
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12200 0 0 1020 2929 0 0 16149
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 55 0 0 55
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 22 -22 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 22 33 0 0 55
Залишок на кінець року 4300 12200 0 0 1042 2962 0 0 16204

Керівник  Г.Ю.Баскін 
Головний бухгалтер І.В.Наконечна 

Примітки до фінансової звітності ПрАТ КУА „Карпати-інвест”
за 2017 рік

Примітка 1. «Загальна інформація про ПрАТ КУА ”Карпати-інвест”
Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство»
Приватне  акціонерне  товариство  „Компанія  з  управління  активами  „Карпати-інвест”  (надалі  – 

Товариство) розташоване за адресою: 79018, Україна, м. Львів, вул. Головацького, 23А.
Код підприємства за ЄДРПОУ – 22334753.
Сторінка в Інтернеті – karpatyinvest.com.ua.
Адреса електронної пошти – karpaty.inv@gmail.com.
Нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства „Компанія з управління активами „Карпати-

інвест” затверджена загальними зборами учасників Товариства (протокол № 21 від 28 квітня 2016 року) та 
зареєстрована  в  Державному  Реєстрі  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців,  Реєстраційний  номер 
справи № 141500091123, Код: 107416852426.

Основні  види  діяльності:  управління  фондами  (КВЕД  –  66.30),  трасти,  фонди  та  подібні  фінансові 
суб’єкти (КВЕД – 64.30), інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення (КВЕД – 66.19), консультування з питань комерційної діяльності та керування (КВЕД – 70.22).

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); серія АД № 034370, видана Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 05.06.2012 року; строк дії ліцензії з 05.06.2012 року необмежений.

В  управлінні  Товариства  перебувають  активи  18  пайових  венчурних  інвестиційних  фондів 

недиверсифікованого виду закритого типу.
Середньоспискова чисельність працівників – 14 чол.
Органами управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є: 
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правління.
Зареєстрований капітал –12 200 тис. грн. 
Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності»
Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності. Звіт про відповідність 

МСФЗ»
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок відповідно 

до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженій Радою з Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося 
також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився на 31 грудня 2014 р., Товариство подавало 
фінансову звітність у відповідності з національними загальноприйнятими стандартами бухгалтерського обліку 
(П(С)БО). Фінансова звітність за 2015 рік – перша фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно 
до МСФЗ.

Ця фінансова звітність підготовлена   відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, окрім статті 
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дебіторська  заборгованість  за  товари,  роботи  і  послуги,  яка  наведена  за  вирахуванням  резерву  сумнівних 
боргів. 

Фінансова звітність представлена   в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч.
Звіти  представленні  по  формі  затвердженій  НП(С)БО  у  відповідності  до  Закону  України  «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Склад фінансової звітності:
- Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
- Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»;
- Форма № 4 «Звіт про власний капітал»;
- Примітки до річної фінансової звітності.
Дата звітності – 31 грудня 2017 року за період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня 2017 року.
Дана фінансова звітність затверджена керівником Товариства 01 лютого 2018 р.
Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності»
   Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законах України 

«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,  Податковому  кодексі  України,  Міжнародних 
стандартах фінансової звітності (МСФЗ) та інших. 

Облікова  політика  Товариства  затверджена  наказом  №  1-ОП  від  20  січня  2015  р.  (зі  змінами  та 
доповненнями).

Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті. 
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху 

коштів за ними.
 Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського обліку:
 - повне висвітлення
 - превалювання сутності над формою
 - автономність
 - обачність
 - безперервність
 - нарахування та відповідність доходів і витрат
 - послідовність
 - історична (фактична) собівартість.
Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань: 
-  активи  і  зобов’язання мають бути оцінені  та відображені в обліку  таким чином, щоб не переносити 

існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на наступні звітні періоди.
 Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності до вимог 

МСФЗ.
В  основу  облікової  політики  Товариства,  на  підставі  якої  складається  фінансова  звітність,  покладено 

наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
  -  активи  і  зобов’язання  обліковуються  за  вартістю  їх  придбання  чи  виникнення  (за  первісною 

собівартістю або справедливою вартістю);
 - при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за 

них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.
  -  при  обліку  за  справедливою  (ринковою)  вартістю  активи  визнаються  за  тією  сумою  коштів,  яку 

необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання звітності, а зобов’язання – за тією 
сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.

- при обліку за методом участі в капіталі інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують 
залежно від зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток 
інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування.

- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Ця фінансова звітність підготовлена   відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, окрім статті 

дебіторська  заборгованість  за  товари,  роботи  і  послуги,  яка  наведена  за  вирахуванням  резерву  сумнівних 
боргів.

Визнання та оцінка активів в Товаристві
  Основні засоби  –  матеріальні  цінності,  вартість  яких  перевищує  2500  грн.  (для  придбаних  після  01 

вересня 2015 року – 6000 грн.) і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю 
придбання, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та 
інших витрат безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для 
використання за призначенням. Під час експлуатації основні засоби оцінюються за собівартістю. Собівартість 
основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, 
первісноочікувані  від  використання  цього  об’єкта.  Накопичена  амортизація  перераховується  пропорційно 
до  зміни  балансової  вартості  об’єкта  основних  засобів  таким  чином,  щоб  після  переоцінки  балансова 
вартість  дорівнювала  переоціненій  вартості.  Для  визначення  ринкової  вартості  об’єктів  основних  засобів 
використовуються три методи оцінки, а саме: витратний, дохідний та порівняльний. На основі даних підходу, 
який на думку оцінювача є найбільш надійним, встановлюється ринкова вартість об’єкта основних засобів.

Нематеріальні активи  обліковуються  за  первісною  вартістю,  яка  складається  з  ціни  придбання, 
мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та  інших витрат безпосередньо пов’язаних з  їх 
придбанням  та  доведенням  до  стану,  у  якому  вони  придатні  для  використання  за  призначенням.  Первісна 
вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних 
активів  і  підвищенням  їх  можливостей  та  строку  використання.  Під  час  експлуатації  нематеріальні  активи 
оцінюються за собівартістю або переоціненою вартістю. 

Інші необоротні матеріальні активи  –  матеріальні  цінності,  вартість  яких  становить  до  2500  грн. 
(для  придбаних  після  01  вересня  2015  року  –  до  6000  грн.)  і  термін  використання  більше  одного  року, 
обліковуються  за  первісною  вартістю,  яка  складається  з  ціни  придбання,  мита,  непрямих  податків,  що  не 
підлягають  відшкодуванню,  та  інших  витрат  безпосередньо  пов’язаних  з  їх  придбанням  та  доведенням  до 
стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю детальніше див. Примітку 
1.2.2.2.

Цінні папери в портфелі Товариства на продаж – акції та інші цінні папери, які утримуються протягом 
невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно 
визначити неможливо, відображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартістю.

Дебіторська заборгованість  визнається  активом,  якщо  існує  ймовірність  отримання  Товариством 
майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Поточна  дебіторська  заборгованість  за  продукцію,  товари,  роботи,  послуги  визнається  активом 
одночасно  з  визнанням  доходу  від  реалізації  продукції,  товарів,  робіт  і  послуг  та  оцінюється  за  первісною 
вартістю.

У  разі  відстрочення  платежу  за  продукцію,  товари,  роботи,  послуги  з  утворенням  від  цього  різниці 
між  справедливою  вартістю  дебіторської  заборгованості  та  номінальною  сумою  грошових  коштів  та/або 
їх  еквівалентів,  що  підлягають  отриманню  за  продукцію,  товари,  роботи,  послуги,  така  різниця  визнається 
дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування. 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за 
чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється 
величина резерву сумнівних боргів, за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю в національній валюті. 
Запаси матеріальних цінностей  –  господарські  матеріали  і  малоцінні  та  швидкозношувані  предмети 

(запаси) оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною вартістю, включаючи витрати на 
доставку,  податки,  збори  та  інші  обов’язкові  платежі  (крім  тих,  що  згодом  відшкодовуються  Товариству). 
Первісною  вартістю  запасів,  що  виготовляються  власними  силами  Товариства,  визнається  їх  собівартість. 
Протягом  звітного  періоду  малоцінними  та  швидкозношуваними  предметами  визнавались  матеріальні 
цінності з терміном використання до 1 року. 

 Запаси – активи, які:
-  утримуються  для  подальшого  продажу  (розподілу,  передачі)  за  умов  звичайної  господарської 

діяльності; 
-  утримуються  для  споживання  під  час  виробництва  продукції,  виконання  робіт  та  надання  послуг,  а 

також управління підприємством/установою.
 Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в банках, а також еквіваленти грошових 

коштів, які є короткостроковими високоліквідними інвестиціями, що вільно конвертуються і яким притаманний 
незначний ризик зміни їх вартості.

Кошти обліковуються за первісною вартістю згідно договорами в національній валюті. 
Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать.
Доходи  –  це  збільшення  економічної  вигоди,  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  в  момент  їх 

виникнення незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в валюті України. Облік доходів здійснюється 
на підставі укладених договорів та ринкових цін на послуги Товариства. 

  Витрати  –  це  зменшення  активів  або  збільшення  зобов’язань,  що  призводять  до  зменшення 
власного капіталу  (за  винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками). 
Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. 
Облік здійснюється в валюті України. Витрати, що були понесені в зв’язку з виконанням робіт, наданням послуг 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, нарахування таких витрат 
здійснюється не рідше одного разу на місяць.

Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність»
Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність Товариства, що відображає його фінансовий 

стан, результати діяльності та рух грошових коштів з урахуванням дочірніх та асоційованих компаній як єдиної 
економічної одиниці.

Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній як єдиної економічної одиниці, тому і не складає 
консолідовану звітність.

Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів»
Фінансові  інструменти  первісно  оцінюються  та  відображаються  за  їх  фактичною  собівартістю,  яка 

складається  із  справедливої  вартості  активів,  зобов’язань  або  інструментів  власного  капіталу,  наданих  або 
отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям 
фінансових інструментів.

Первісне визнання фінансових  інструментів здійснюється з використанням наступних оцінок окремих 
статей активів та зобов’язань:

- Активи і зобов’язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною 
собівартістю або справедливою вартістю).

- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за 
них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.

-  При  обліку  за  справедливою  (ринковою)  вартістю  активи  визнаються  за  тією  сумою  коштів,  яку 
необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – за тією сумою коштів, 
яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.

- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Примітка 1.2.2.3 «Основні засоби»
  Визнання,  облік,  оцінка  та  переоцінка  основних  засобів  здійснюється  відповідно  до  вимог  МСБО  16 

“Основні засоби”. Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з метою використання 

їх  у  процесі  своєї  діяльності,  надання  послуг,  для  здійснення  адміністративних  функцій,  очікуваний  строк 
корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 2500 грн. (для придбаних 
після 01 вересня 2015 року – 6000 грн.).

Придбані основні засоби обліковуються за первісною вартістю з врахуванням реальної суми переоцінки 
основних засобів до ринкових цін. Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт.

 Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно.
  Для  нарахування  амортизації  основних  засобів  використовується  прямолінійний  метод  нарахування 

амортизації.  Амортизація  нараховується  у  відповідності  до  груп  основних  засобів  і  терміну  корисного 
використання  за  кожним  об’єктом  основних  засобів  до  досягнення  балансової  вартості  об’єкта  нульового 
значення.

 При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля.
Діапазон строків корисного використання включає:

№ групи Найменування основних засобів Термін корисного використання, 
роки

Група 1 Земельні ділянки ----
Група 3 Будівлі,споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крім 

комп’ютерної техніки) 5
Група 4 Комп’ютерна техніка 2
Група 5  Транспортні засоби 5
Група 6 Інструменти, прилади, інвентар 4
Група 9 Інші основні засоби 12

 Матеріальні  активи з  терміном корисного використання понад один рік,  вартістю до 2500  грн.  (з 01 
вересня 2015 року – до 6000 грн.) вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). 
Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості.

Амортизація МНМА здійснюється шляхом нарахування 100 % зносу в момент введення в експлуатацію. 
 Протягом звітного року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання.
 Під час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рішення про те, що переоцінку основних засобів не 

проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою (балансовою) вартістю.
Примітка 1.2.2.4 «Незавершені капітальні інвестиції»
Капітальні  інвестиції в необоротні матеріальні активи – витрати на реконструкцію, модернізацію (інші 

поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних 
необоротних  активів  (у  тому  числі  необоротних  матеріальних  активів,  призначених  для  заміни  діючих,  і 
устаткування для монтажу), що здійснюються ФОНДОм.

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи – капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію 
нематеріальних активів. 

Капітальні інвестиції, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося, включаються до 
складу необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Примітка 1.2.2.5 «Нематеріальні активи»
Визнання  й  оцінка  нематеріальних  активів  (НА)  здійснюється  відповідно  до  МСБО  38  “Нематеріальні 

активи”. Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості 
НА залежить від способу надходження. Строк корисного використання нематеріальних активів визначається 
Товариством самостійно, при визнанні НА активом, але не більше 120 місяців.

  Нарахування  амортизації  нематеріальних  активів  здійснюється  протягом  строку  їх  корисного 
використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні амортизації НА є:

- термін корисного використання об’єкта НА
- ліквідаційна вартість об’єкта НА
- метод амортизації.
 При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється до нуля. Нарахування 

амортизації здійснюється прямолінійним методом. НА з нульовою залишковою вартістю обліковуються доти, 
доки існує можливість отримувати економічні вигоди від їх використання.

Примітка 1.2.2.6 «Справедлива вартість фінансових інструментів»
Фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового 

активу в одного  суб’єкта підприємницької  діяльності  і фінансового  зобов’язання  або  інструмента  власного 
капіталу в іншого.

До фінансових активів належать:
•	 грошові кошти та їх еквіваленти; 
•	 дебіторська заборгованість; 
•	 цінні папери, які утримуються до погашення; 
•	 цінні папери, призначені для перепродажу; 
•	 інші фінансові активи. 
До фінансових зобов’язань включаються:
•	 фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу; 
•	 фінансові гарантії; 
•	 інші. 
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в 

результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Справедлива  вартість  фінансового  інструменту  під  час  первісного  визнання  як  правило  дорівнює 

фактичній ціні операції.
Витрати  на  операції  з  придбання  боргових  цінних  паперів  на  продаж  відображаються  на  дату  їх 

придбання.
На  кожну  наступну  після  визнання  дату  балансу  всі  цінні  папери,  що  придбані,  визначаються  за 

справедливою вартістю.
За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що визначена за котирувальною 

ціною  покупця  за  даними  оприлюднених  котирувань  цінних  паперів  на  фондових  біржах  за  станом  на  час 
закриття  останнього  біржового  дня  звітного  місяця.  У  разі  відсутності  таких  котирувань  на  зазначену  дату 
справедлива  вартість  цінного  папера  визначається  за  його  останнім  біржовим  курсом,  що  визначений  за 
результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця.

Справедлива  вартість  цінних  паперів,  що  перебувають  в  обігу  на  організаційно  оформлених  ринках, 
визначається за їх ринковою вартістю.

Цінні  папери,  що  обліковуються  за  справедливою  вартістю,  підлягають  переоцінці.  На  дату  балансу 
результат  переоцінки  (дооцінка  або  уцінка)  відображається  в  бухгалтерському  обліку  на  суму  різниці  між 
справедливою вартістю і його балансовою вартістю.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення 
обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 
надходження майбутніх економічних вигід. 

Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в звітному році в бухгалтерському обліку 
після оприлюднення фінансових звітів емітентів за попередній звітний рік за рахунками доходів або витрат та 
капіталу (для цінних паперів на продаж).

Згідно  з  МСБО  28  «Інвестиції  в  асоційовані  та  спільні  підприємства»  під  методом  участі  в  капіталі 
розуміють метод обліку, відповідно до якого інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують 
залежно від зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток 
інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування.

Згідно  з  цим  методом  інвестиція  в  асоційоване  підприємство  первісно  визнається  за  собівартістю,  і 
згодом  її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки  інвестора в прибутку або 
збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Коригування балансової вартості можуть бути необхідними 
при зміні пропорційної частки інвестора в об’єкті інвестування, а також у разі змін в іншому сукупному доході 
об’єкта  інвестування.  Такі  зміни  включають  і  зміни,  що  виникають  від  переоцінки  основних  засобів  та  від 
різниці у валютних курсах. Частку інвестора в цих змінах визнають в іншому сукупному доході інвестора.

Примітка 1.2.2.7 «Фінансові активи Товариства на продаж»
У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком 

та боргові цінні папери, а саме:
-  боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або змоги тримати 

до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення; 
-  цінні  папери,  які  Товариство  готове  продати  у  зв’язку  із  зміною  ринкових  відсоткових  ставок,  його 

потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій; 
-  акції  та  інші  цінні  папери  з  нефіксованим  прибутком,  за  якими  неможливо  достовірно  визначити 

справедливу вартість; 
-  фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для 

продажу протягом 12 місяців; 
- інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж. 
На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
- за справедливою вартістю; 
-  за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності – акції  та  інші 

цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо; 
-  за  найменшою  з  двох  величин:  балансовою  вартістю  та  справедливою  вартістю  за  вирахуванням 

витрат  на  операції,  пов’язаних  з  продажем,  –  інвестиції  в  асоційовані  та  дочірні  компанії,  що  переведені  в 
портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців; 

-  за  найменшою  з  двох  величин:  вартістю  придбання  (собівартістю)  та  справедливою  вартістю  за 
вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, –  інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що 
придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців. 

Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, крім акцій 
бірж і депозитаріїв. 

Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди в сумі перевищення 
балансової  вартості  цінних  паперів  на  суму  очікуваного  відшкодування.  Зменшення  суми  очікуваного 
відшкодування цінного папера може бути спричинене погіршенням фінансового стану емітента цінних паперів 
та/або зміною ринкової ставки дохідності. 

Фінансові  активи  на  продаж,  що  обліковуються  за  справедливою  вартістю,  підлягають  переоцінці  з 
обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу Товариства. 

Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з  їх котирування на ринку, ринкової ціни 
подібного  фінансового  інструмента,  аналізу  дисконтованих  грошових  потоків,  аналізу  укладених  угод  на 
позабіржовому ринку тощо. 

Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентні доходи 
за купонними цінними паперами нараховуються залежно від умов випуску цінних паперів. 

Примітка 1.2.2.8 «Похідні фінансові інструменти»
Похідні  фінансові  інструменти  первісно  оцінюються  та  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  за 

справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. 
Витрати на операції не включають дисконт або премію за форвардними контрактами.

Вимоги  та  зобов’язання  за похідними фінансовими  інструментами на дату операції  обліковуються  за 
позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням.

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються за 
справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.

Переоцінка форвардних контрактів до їх справедливої вартості відображається на балансових рахунках 
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з визнанням активу або зобов’язання за форвардним контрактом залежно від результату такої переоцінки.
Примітка 1.2.2.9 «Припинена діяльність»
 Товариство не здійснювало припинення діяльності.
Примітка 1.2.2.10 «Податок на прибуток»
Згідно  з  чинним  законодавством,  оподаткування  податком  на  прибуток  Товариства  здійснюється  на 

загальних підставах.
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах:
з 1 січня 2014 року – 18%
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здійснювалося 

Товариством відповідно до МСБО 12 ,,Податки на прибуток’’.
Примітка 1.2.2.11 «Власні акції, викуплені у акціонерів»
Порядок  придбання  та  викупу  Товариством  власних  акцій  встановлюється  відповідно  до  чинного 

законодавства та врегульовується Статутом.
Товариство  має  право  викуповувати  у  акціонерів  оплачені  ними  власні  акції  за  рахунок  сум,  що 

перевищують статутний капітал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такі акції повинні бути реалізовані 
у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму 
на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Протягом звітного періоду викуп акцій у акціонерів Товариство не здійснювало. Станом на 31 грудня 
2017 року викуплених та нереалізованих акцій не має.

Примітка 1.2.2.12 «Зобов’язання і резерви»
Зобов’язання  визнається,  якщо  його  оцінка  може  бути  достовірно  визначена  та  існує  ймовірність 

зменшення  економічних  вигод  у  майбутньому  внаслідок  його  погашення.  Якщо  на  дату  балансу  раніше 
визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зобов’язання,  яке  підлягає  погашенню  протягом  дванадцяти  місяців  з  дати  балансу,  слід  розглядати 
як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до 
затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове. 

Резерви – це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу.
Резерви оцінюються за кошторисом витрат, необхідних для погашення поточного зобов’язання, на основі 

найбільш надійних даних на звітну дату, включаючи ризики і невизначеності, пов’язані з цим зобов’язанням. 
Примітка 1.2.2.13 «Капітал та виплата дивідендів»
Зареєстрований капітал складається з внесків акціонерів шляхом розміщення акцій. 
Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти: 
Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і Статуту за рахунок 

нерозподіленого прибутку Товариства.
Нерозподілений  прибуток  включає  в  себе  весь  нерозподілений  прибуток  поточного  та  попередніх 

періодів.
Розподілені дивіденди, що виплачуються учасникам включаються до складу  інших зобов’язань,  коли 

обсяг дивідендів затверджено на загальних зборах на звітну дату. 
Примітка 1.2.2.14 «Доходи та витрати»
 Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов:
 а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Товариства;
  б)  фінансовий  результат  операції,  пов’язаної  з  наданням  (отриманням)  послуг,  може  бути  точно 

визначений.
 Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або 

іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії визнання доходу і витрат 

застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу  і витрат відображається в бухгалтерському 
обліку окремо. У результаті використання активів Товариством іншими сторонами доходи визнаються у вигляді 
процентів, роялті. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, 
виходячи  з  бази  їх  нарахування  та  строку  користування  відповідними  активами  або  сум  заборгованості 
Товариства. Умовою визнання процентів є імовірність отримання Товариством економічної вигоди.

Визнання  доходів  Товариством  здійснюється  за  методом  нарахування.  Нарахування  доходів  (витрат) 
здійснюється  з  дати  оформлення  документа,  що  підтверджує  надання  (отримання)  послуги,  реалізації 
продукції..

 У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати:
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
- процентні доходи і витрати;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- витрати на формування спеціальних резервів Товариства;
- податок на прибуток.
  Визнані  Товариством  доходи  і  витрати  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  із  застосуванням 

принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством обліковою політикою.
  Доходи  і  витрати  Товариства  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  за  рахунками  класів  7,  9. 

Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком за квартал та в кінці звітного 
періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Примітка 1.2.2.15 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань»
Процедури  бухгалтерського  обліку  включають  можливість  здійснення  взаємозаліку  (в  випадках, 

передбачених  чинним  законодавством)  активів  та  зобов’язань,  або  доходів  та  витрат  як  у  бухгалтерських 
записах, так і у фінансовій звітності, а саме: кредиторської та дебіторської заборгованості різних юридичних 
та фізичних осіб.

Товариством  протягом  звітного  періоду  не  проводились  взаємозаліки  дебіторської  та  кредиторської 
заборгованості.

Примітка 1.2.2.16 «Орендовані активи»
Операції  з  оренди  активів  віднесені  Товариством  до  операційної  оренди.  Там,  де  Товариство  є 

орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на рівномірній основі протягом 
строку оренди. Пов’язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати 
по мірі їх виникнення. 

Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як доходи 
на  рівномірній  основі  протягом  строку  оренди.  Пов’язані  з  цим  витрати,  такі  як  технічне  обслуговування  і 
страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Амортизація наданого в оренду основного засобу 
відноситься на витрати на загальних підставах.

Примітка 1.2.2.17 «Запаси»
Запаси оцінюють Товариством за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, понесені під 

час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Матеріальні  активи  з  очікуваним  терміном  використання  до  1  року  вважаються  малоцінними  та 

швидкозношуваними предметами (МШП), які не амортизуються, їх вартість відноситься на операційні витрати 
Товариства.

Зазвичай,  витрати  взаємозамінних  одиниць  визначаються,  використовуючи  формулу  ФІФО.  Чиста 
реалізаційна вартість являє собою розрахункову ціну продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням 
витрат з продажу. 

Примітка 1.2.2.18 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок»
В  звітному  періоді  Товариство  використовувало  наказ  про  облікову  політику  (зі  змінами  та 

доповненнями), затверджений в 2015 році відповідно до МСФЗ (МСБО), основні пункти якої розкрито вище.
Примітка 1.2.2.19 «Винагороди персоналу»
Всі  винагороди  персоналу  в  Товаристві  є  короткостроковими  винагородами  (включаючи  відпустку) 

оцінюються  як  поточні  зобов’язання,  включаються  в  зобов’язання  по  персоналу  та  оцінюються  за 
недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті невикористаних прав. 

Товариство  сплачує  фіксовані  внески  до  незалежних  органів.  Товариство  не  має  юридичного  або 
визначеного зобов’язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих внесків, які визнаються як витрати в 
тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам. 

Примітка 1.2.2.20 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки 
невизначеності»

При  підготовці  фінансової  звітності  керівництво  вживає  ряд  суджень,  оцінок  та  припущень  щодо 
визнання та оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат. 

Визнання відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Міра,  в  якій 
відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання можуть бути визнані, базується на оцінці 
ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені податкові активи та 
відстрочені податкові зобов’язання можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу 
будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових аспектах.

Протягом  2017  року  згідно  з  МСФЗ  проводилось  відрахування  коштів  до  резерву  відпусток  та 
нарахування  відпускних  за  рахунок  резерву  відпусток.  Резерв  сумнівних  боргів  станом  на  31.12.2017  р. 
Товариством  не  створювався,  оскільки  в  Товаристві  існує  тільки  поточна  дебіторська  заборгованість,  яка 
вчасно погашається. Розшифровка резерву сумнівних боргів та резерву відпусток станом на 01.01.2017 року 
та 31.12.2017 року згідно з МСФЗ наведена у таблиці 1:

           Таблиця 1 (тис. грн.) 
Назва показника Станом на 01.01.2017 р. Станом на 31.12.2017 р. 
Резерв сумнівних боргів 0  0
Резерв відпусток 2 7

Примітка 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність»
За  період  з  01  січня  по  31  грудня  2017  року  спостерігається  зниження  темпів  розвитку  економіки, 

викликане насамперед складною політичною ситуацією в Україні. 
За даними Державної служби статистики України рівень інфляції за 2017 рік склав 113,7 %.
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, в якому 

слід читати стандарти. 
Товариство повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2017 

р. Датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2014 року.
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та 

інтерпретації до існуючих стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р.
· «Ініціатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)». 
Зазначеним документом вносяться  доповнення  (пункти 44A-44E) до МСБО  7  “Звіт  про рух  грошових 

коштів”  щодо  розкриття  інформації  про  зобов’язання,  обумовлені  фінансовою  діяльністю.  Ці  зміни 
застосовуються для річних періодів, що починаються 01 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому було 
традиційно дозволено дострокове застосування. 

Тепер в звіті необхідно вказувати:
- зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
- зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями та іншими бізнесами;
- впливу змін курсів валют;
- зміни у справедливій вартості;
- інші зміни.
Поправки стосуються тих зобов’язань, грошові потоки за якими класифіковані в звіті про рух грошових 

коштів  як  потоки  від  фінансової  діяльності.  Вимоги  про  розкриття  застосовуються  також  і  щодо  змін  у 
фінансових активах (наприклад, активах, які хеджують зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю) в 

разі,  якщо  мали  місце  або  майбутні  грошові  потоки  за  такими  фінансовими  активами  будуть  включені  до 
складу грошових потоків від фінансової діяльності.

Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змін – поліпшити якість інформації, що представляється для інвесторів.
Один із способів виконання вимоги до розкриття інформації полягає в поданні звірки між залишками 

зобов’язань, обумовлених фінансовою діяльністю, на початок і кінець періоду, що розкриваються в звіті про 
фінансовий стан, включаючи їх зміни. Хоча цей спосіб і рекомендований стандартом, він може бути замінений 
іншим, більш відповідним, з позиції, що звітує. Головне, щоб користувачі фінансової звітності могли зв’язати 
статті, включені в звірку, зі звітом про фінансовий стан і звітом про рух грошових коштів. Важливо показати 
зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, окремо від змін в інші активи і зобов’язання.

Ретроспективно вимога не застосовується  і  за порівняльний період  інформація не приводиться. Дані 
поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

· МСБО (IAS) 12 Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках
Рада  МСФЗ  запропонувала  поправки  до  МСФЗ  (IAS)  12,  які  уточнюють  визнання  відкладених 

податкових  активів  щодо  нереалізаційних  збитків,  пов’язаних  з  борговими  інструментами,  що  оцінюються 
за справедливою вартістю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12). Стандарт доповнений  ілюстрацією того, як в результаті 
зниження  справедливої  вартості  фінансового  інструменту  через  зростання  ринкової  процентної  ставки 
виникає  від’ємна  податкова  різниця.  Адже  при  продажу  або  погашенні  такого  активу  Товариство  отримає 
вирахування для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим 
зможе реалізувати відстрочений податковий актив. Однак слід враховувати обмеження місцевого податкового 
законодавства, а саме:

- чи можна повністю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими операціями;
- чи є обмеження по заліку збитків за видами доходів.
При наявності зазначених вище обмежень їх слід мати на увазі при оцінці тимчасової податкової різниці.
Потрібно оцінити, наскільки ймовірним є те, що актив буде реалізований (використаний) за ціною, що 

перевищує його балансову оцінку. Наприклад, Товариство планує тримати фінансовий актив до його повного 
погашення та отримати належні за нього грошові потоки. В цьому випадку тимчасова різниця зараховується. 
Якщо  ж  актив  планується  продати  на  ринку  з  урахуванням  знецінення  і  прийняти  збиток  за  первісним 
придбанням неможливо, то від’ємна різниця не визнається.

Нова редакція МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовірність отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та того ж самого Товариства, проти яких можна 
визнавати  тимчасові  різниці.  Це  важливий  аспект  при  складанні  консолідованої  звітності  групи.  Зміни 
обов’язкові до застосування з 2017 року і можуть застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ (IAS) 
8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
· МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій»
Ці поправки були опубліковані 20 червня 2016 р. і вступають в силу починаючи для звітних періодів, що 

починаються з 01 січня 2018 р. і пізніше.
Затверджені поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють окремі умови та ситуації, що виникають 

при виплатах, заснованих на пайових інструментах Товариства. Всі три поправки були раніше вже обговорені 
Комітетом  з  інтерпретацій  міжнародної  фінансової  звітності.  Перша  поправка  присвячена  обліку  впливу 
умов  вступу  в  права  по  платежах  на  основі  акцій  з  розрахунком  грошовими  коштами.  Цією  поправкою 
Рада  МСФЗ  уточнює,  що  для  обліку  ефекту  умов  вступу  в  пайові  права  при  оцінці  платежу,  заснованого 
на  акціях,  з  розрахунком  грошовими  коштами  необхідно  застосовувати  ті  ж  самі  методи,  як  і  при  оцінці 
платежу, заснованого на акціях, з розрахунком пайовими  інструментами. Зобов’язання має оцінюватися на 
підставі найкращої оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на дату набрання права. 
Друга поправка  стосується питань  класифікації  операцій по платежах на основі  акцій,  розрахунок  з  якими 
здійснюється  за  вирахуванням  податку,  утримуваного  у  джерела.  Дана  поправка  вносить  виключення  в 
вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два 
компоненти:

- розрахунок пайовими інструментами з співробітниками і
- розрахунок грошовими коштами з податковими органами.
Третя поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, при яких операція з виплатою 

грошовими коштами перекласифікується в операцію з виплатою пайовими інструментами. Оскільки попередня 
редакція МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо відображення подібних модифікацій, що призводило до 
певної  різноманітності  при  підготовці  фінансової  звітності,  то  Рада  МСФЗ  вказала,  що,  починаючи  з  дати 
модифікації угоди про виплату, заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік 
як виплати з розрахунком пайовими інструментами. Є деякі особливості першого застосування опублікованих 
поправок:  Товариства  звільняються  від  підготовки  порівнянної  інформації,  але  можливо  і  ретроспективне 
застосування,  якщо  воно  вибирається  для  всіх  трьох  поправок  відразу.  Очікується,  що  дані  поправки  не 
зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.

· IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими підприємствами 
чи підприємствами спільної діяльності.

Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність 
Перехід на нові та переглянуті стандарти.
· МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 
На  сьогоднішній  день  розділи,  присвячені  визнанню,  класифікації,  вимірюванню  та  припиненню 

визнання  фінансових  активів  та  зобов’язань  Товариством  застосовуються.  Повністю  стандарт  набирає 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2018 р. або після цієї дати. Товариство буде 
застосовувати новий стандарт у повному обсязі з 01 січня 2018 року. Товариство не очікує значного впливу на 
фінансову звітність внаслідок застосування МСФЗ (IFRS) 9.

· МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, 

що відбиває відшкодування, право на яке Товариство очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг 
покупцю.  Новий  стандарт  по  виручці  замінить  всі  існуючі  вимоги  МСФЗ  до  визнання  виручки.  Набирає 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство планує 
застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки від надання інших послуг, крім страхових 
і не очікує значного впливу на фінансову звітність.

· МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда».
13 січня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт. Початок обов’язкового застосування 

в  фінансовій  звітності  з  01  січня  2019  року  або  після  цієї  дати.  Дострокове  застосування  цього  стандарту 
дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує відображати активи і зобов’язання 
в звіті про фінансовий стан. Згідно IFRS 16 орендні зобов’язання розраховуються як дисконтування вартості 
майбутніх орендних платежів, а активом є право користування орендованого майна (right-of-useasset (ROU)), 
зникає визначення «операційна оренда». В подальшому активи ROU обліковуються відповідно до МСБО 16 
«Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря 
будуть  відображатися  витрати  з  амортизації,  фінансові  витрати  з  оренди,  а  також  можливі  збитки  від 
знецінення активу ROU. Згідно FRS16 будь-яка оренда для орендатора – це операція фінансування. Очікується 
збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Зміни торкнуться характеру витрат і моделі визнання. 
Новий стандарт вплине майже на всі фінансові показники: співвідношення власного  і позикового капіталу, 
коефіцієнт  поточної  ліквідності,  оборотність  активів,  коефіцієнт  покриття.  IFRS  16  Товариство  застосує  з 
початку обов’язкового застосування.

Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Товариства за 
перший період, що починається після дати набрання чинності поправок. 

Примітка 4. «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Дата переходу  на МСФЗ – 1  січня 2015 року.  Товариство  вперше  застосувало Міжнародні  стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ) при підготовці фінансової звітності за звітні періоди 2015 року. 
Фінансова  звітність  та  консолідована  фінансова  звітність,  складені  за  міжнародними  стандартами, 

подаються  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в 
Україні» відповідно до ч. 5. ст. 121-1 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 
419 «Порядок подання фінансової звітності». 

Примітка 5. Нематеріальні активи (р. 1000-1002, Баланс) 
1)  В складі нематеріальних активів обліковуються такі групи об’єктів:
- інші нематеріальні активи.
2)  Для всіх нематеріальних активів визначено строк корисного використання – 5 років.
3)  Метод нарахування амортизації – прямолінійний.
4)  Нарахована амортизація включена до складу адміністративних витрат.
В  поточному  періоді  Товариство  не  здійснювало  придбання  нематеріальних  активів,  не  проводило  їх 

переоцінок, перерахунку корисності об’єктів. 
Вартість нематеріальних активів, що перебувають на балансі станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 

року наведена у таблиці 2.
 Таблиця 2 (тис. грн.)

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017
Нематеріальні активи 1 1
 первісна вартість 10 10
 накопичена амортизація 9 9

Примітка 6. «Основні засоби (р. 1010-1012, Баланс )»
Усі аспекти облікової політики основних засобів описано в Примітці 1.2.2.
В ряд. 1010, 1011, 1012 звіту про фінансовий стан (балансу) відображено інформацію відносно основних 

засобів. Переоцінка вартості основних засобів Товариством в зв’язку з переходом МСФЗ не проводилася за 
недоцільністю. Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю. 

У  звітному  періоді  Товариство  не  проводило  переоцінок  основних  засобів  і  перерахунку  корисності 
об’єктів. У звітному періоді Товариство здійснило придбання малоцінних необоротних матеріальних активів 
на суму 13,0 тис. грн.

Вартість основних засобів, що перебувають на балансі станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. наведена 
у таблиці 3.

Таблиця 3 (тис. грн.)
Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017
Основні засоби 2392 2223
 первісна вартість 4316 4329
 знос 1924 2106

Примітка 7. «Довгострокові фінансові інвестиції (р. 1030-1035, Баланс )»
Станом на 01.01.2017 року на балансі Товариства обліковувалися довгострокові фінансові інвестиції, які 

обліковуються за методом участі в капіталі на суму 5602 тис. грн. та інші фінансові інвестиції на суму 5432 
тис грн. Протягом звітного періоду відбулося списання акцій публічних акціонерних товариств, діяльність яких 
припинено на суму 171,0 тис. грн. та перекласифікація фінансових інвестицій, які обліковуються за методом 
участі в капіталі на суму 5602 тис. грн. на інші фінансові інветиції.

Дані наведено в таблиці 4. 
Таблиця 4 (тис. грн.)

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капітал 5602 0
 інші фінансові інвестиції 5432 10863

Примітка 8. «Фінансові інвестиції (р. 1160, Баланс )»
Станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові 
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інвестиції. Протягом звітного періоду руху поточних фінансових інвестицій не відбувалось.
Примітка 9. «Грошові кошти Товариства (р. 1165-1167, Баланс)»
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних, депозитних рахунках. В рядку 

1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено кошти в національній валюті 
в сумі 120 тис. грн., на початок звітного періоду – 80 тис. грн.

Іншими коштами в Товариство не володіє.
Примітка 10. «Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155, Баланс)»
Основні принципи обліку дебіторської заборгованості наведені в примітці 1.2.2.
Класифікація дебіторської  заборгованості  за видами станом на 01.01.2017 р., 31.12.2017 р. наведено 

в таблиці 5.
 Таблиця 5 (тис. грн.)

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 60 252
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 4 6
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 33 42
Інша поточна дебіторська заборгованість 8369 8591

Всі  наведені  суми  є  короткостроковими.  Чиста  балансова  вартість  дебіторської  заборгованості 
вважається суттєво наближеною до справедливої вартості. Оскільки, вся дебіторська заборгованість станом 
на 31 грудня 2017 року є короткостроковою,  і щодо до неї є впевненість у погашенні, то резерв сумнівних 
боргів на таку дебіторську заборгованість не створювався.

Примітка 11. «Резерви за зобов’язаннями (р. 1660 Баланс)»
Сума  донарахованих  резервів  відображена  в  статті  поточні  забезпечення  Звіту  про  фінансовий  стан 

(Балансу) (примітка 12).
Примітка 12. «Зобов’язання, Баланс (р. 1615-1640, 1690 Баланс)»

 Таблиця 6 (тис. грн.)
Найменування статті 01.01.2017 31.12.2017
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 52
Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 55 61
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 3902 3902
Поточні забезпечення 2 7
Інші поточні зобов’язання 9 17
Разом: 3969 4039

Кредиторська  заборгованість  відображена  в  Балансі  на  кінець  звітного  періоду  носить  поточний 
характер і не вважається простроченою.

Примітка 13. «Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості» 
Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості.

 Таблиця 7 (тис. грн.)

Класи активів та зобов’язань, 
оцінених за справедливою 
вартістю

1 рівень
(ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не є 
спостережуваними)

Усього

Дата оцінки 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.1731.12.17
Довгострокові фінансові 
інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі – – – – 5602 0 5602 5602
інші фінансові інвестиції – – – – 5432 10863 3094 5432
Дебіторська заборгованість 
за продукцію, товари, роботи, 
послуги – – – – 60 252 302 60
Інша поточна дебіторська 
заборгованість – – – – 8369 8591 10590 8369

Рух  активів,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю  з  використанням  вихідних  даних  3-го  рівня 
ієрархії.

Таблиця 8 (тис. грн.)
Класи активів, оцінених за 
справедливою вартістю з 
використанням 
3-го рівня ієрархії

Залишки станом на 
01.01.2017 р.

Придбання 
(продажі)

Залишки станом 
на 31.12.2017 р.

Стаття (статті) у прибутку 
або збитку, у якій прибутки 
або збитки визнані

Довгострокові фінансові 
інвестиції: які обліковуються 
за методом участі в капіталі 5602 0 0 -

інші фінансові інвестиції 5432 +5602 10863 141
-171 977

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.
 Таблиця 9 (тис. грн.)

Фінансові активи Балансова вартість Справедлива вартість
01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом 
участі в капіталі 5602 0 5602 0
Інші фінансові інвестиції 5432 10863 5432 10863
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 60 252 60 252
Інша поточна дебіторська заборгованість 8369 8591 8369 8591
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 120 80 120
Поточні зобов’язання і забезпечення 3969 4039 3969 4039

Справедлива вартість фінансових активів неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 
котирування цих активів.

Примітка 14. «Зареєстрований капітал (р. 1400, Баланс)»
  Зареєстрований  капітал  Товариства  становить  12  200  тис.  грн.  (Дванадцять  мільйонів  двісті  тисяч 

гривень 00 копійок), який розподілено на 6 100 000 (Шість мільйон сто тисяч) штук простих  іменних акцій 
номінальною вартістю 2,00 грн. (Дві гривні 00 копійок) кожна.

За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було.
Станом на 01 січня 2017 р. та 31 грудня 2017 р. акціонерами Товариства були: 

Таблиця 10 
Учасники Товариства 01.01.2017 31.12.2017
Петрук Сергій Іванович 16,5720 % 16,5720 % 
Петрук Людмила Сергіївна 36,6860 % 36,6860 %
Столмов Євген Михайлович 46,7420 % 46,7420 %
Разом: 100.0 % 100.0 %

Примітка 15. «Доходи та витрати Товариства наведені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні 
доходи і витрати)»

Товариство  складає  Звіт  про  фінансові  результати  (Звіт  про  сукупні  доходи  і  витрати)  за  методом 
«Функцій витрат»

Розшифровка доходів і витрат за «функціональним призначенням» отриманих Товариством за 2017 р. 
та 2016 р. наведена в таблиці 11. 

 Таблиця 11 (тис. грн.)
Статті Код звіту 2017 2016Доходи
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) р.2000 2634 1974
Інші операційні доходи р.2120 5 6
Інші фінансові доходи р.2220 10 8
Всього доходів: 2649 1988
Витрати
Адміністративні витрати р.2130 2368 1508
Інші операційні витрати р.2180 6 5
Інші витрати р.2270 171 0
Витрати з податку на прибуток р.2300 49 48
Всього витрат: 2594 1561

Розшифровка витрат за методом характеру витрат наведена в таблиці 12.
                

  Таблиця 12 (тис. грн.)
Статті 2017 2016
матеріальні витрати 74 43

виплати працівникам 950 646
виплати фондам соціального забезпечення пов’язані з заробітною 
платою 193 133
амортизація 182 176
інші витрати 975 515
Всього витрат: 2374 1513

Примітка 16. «Податок на прибуток (р. 2300 Звіту про фінансові результати)»
Згідно  з  чинним  законодавством,  діяльність  Товариства  оподатковується  на  загальних  підставах. 

Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у розмірі з 1 січня 2014 року – 18 %. 
Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, визначається шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень цього розділу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового 
результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового 

результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:
збільшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат  за операціями з продажу або 

іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, 
і визначають різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Фінансовий результат Товариства за 2017 р. становить 104 тис грн. Товариство здійснило коригування 
шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, на суму 171 тис.  грн. Нарахований податок 
на прибуток за 2017 рік становить 49 тис.  грн. Станом на 31.12.2017 р. Товариством відстрочені податкові 
зобов’язання з податку на прибуток не нараховувались.

Примітка 17. «Звіт про рух грошових коштів»
Звіт  про  рух  грошових  коштів  за  2017  р.  складено  за  вимогами  МСБО  7  «Звіт  про  рух  грошових 

коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень 
грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів 
від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована 
на  амортизацію  необоротних  активів,  витрати  на  придбання  оборотних  активів,  втрати  на  оплату  праці 
персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність – це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених 
до  довгострокових,  та  поточних  фінансових  інвестицій,  інших  вкладень,  що  не  розглядаються  як  грошові 
еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних 
паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами, 
отримання та погашення позик.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить 43 тис. грн. (прихід).
Чистий рух грошових коштів від неопераційної діяльності за звітний рік становить – -3 тис. грн. (видаток).
Результатом чистого руху коштів вiд дiяльностi Товариства за звiтний період є надходження грошових 

коштів в сумi 40 тис. грн.
Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Примітка 18. «Звіт про власний капітал»
У 2017 році частину чистого нерозподіленого прибутку скеровано на формування резервного капіталу в 

сумі 22 тис. грн. Власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 16204 тис. грн.
Примітка 19. «Витрати на персонал та відповідні відрахування» 
Зарплата,  єдиний  внесок  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,  щорічні  відпускні 

та  лікарняні,  преміальні  нараховуються  у  тому  році,  в  якому  відповідні  послуги  надаються  працівниками 
Товариства. 

Примітка 20. «Операції з пов’язаними особами»
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•	 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, 

або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•	 асоційовані компанії;
•	 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•	 члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•	 близькі родичі особи, зазначеної вище;
•	 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві;
•	 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
У звітному періоді Товариство не проводило операцій з пов’язаними сторонами.
Примітка 20. «Потенційні зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, 

нематеріальні  активи,  ТМЦ,  цінні  папери,  послуги.  Станом  на  31  грудня  2017  року  Товариство  не  мало 
зобов’язань  за  придбані  основні  засоби  та  нематеріальні  активи,  цінні  папери,  які  б  воно  не  сплачувало 
своєчасно згідно договорів. 

Примітка 21. «Умовні активи і зобов’язання»
У власності Товариства не перебувають активи, які не приносять економічних вигод. 
Примітка 22. «Ризики»
Товариство схильне до різних ризиків у зв’язку з наявністю фінансових інструментів. До таких ризиків 

віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Кредитний  ризик  –  ризик  того,  що  одна  сторона  контракту  про  фінансовий  інструмент  не  зможе 

виконати  зобов’язання  і  це  буде  причиною  виникнення  фінансового  збитку  іншої  сторони.  Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим  інструментам, як поточні  та депозитні рахунки в банках, облігації  та 
дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, 
для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності 
виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

-  ліміти  щодо  вкладень  у  фінансові  інструменти  в  розрізі  кредитних  рейтингів  за  Національною 
рейтинговою шкалою;

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами, випадки дефолту та неповернення 
депозитів протягом останніх п’яти років.

Протягом звітного періоду Товариство вільні грошові кошти розміщувало на поточному депозиті в банку.
Ринковий  ризик  включає  валютний  ризик,  відсотковий  ризик  та  інший  ціновий  ризик.  Управління 

ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної 
оцінки  його  можливого  впливу  на  вартість  чистих  активів  та  застосування  інструментарію  щодо  його 
пом’якшення.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, емітованими 
в іноземній валюті. Товариство не володіє активами, емітованими в іноземній валюті.

Відсотковий  ризик  –  це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  грошові  потоки  від 
фінансового  інструмента  коливатимуться  внаслідок  змін  ринкових  відсоткових  ставок.  Керівництво 
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, 
так і на справедливу вартість чистих активів.

Усвідомлюючи  значні  ризики,  пов’язані  з  коливаннями  відсоткових  ставок  у  високоінфляційному 
середовищі,  яке  є  властивим  для  фінансової  системи  України,  Товариство  протягом  звітного  періоду 
розміщувало вільні грошові кошти на поточному депозиті в банку.

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних 
із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового 
активу.

Товариство  управляє  своєю  ліквідністю  шляхом  моніторингу  запланованих  витрат,  а  також  прогнозу 
потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв’язку з діяльністю. 

Примітка 23. «Події після дати Балансу»
Керівництво Товариства встановлює порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб, що мають 

повноваження її підписання. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після 
звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО10.

Після звітної дати не відбулося істотних подій, які суттєво впливають на фінансову звітність Товариства.
Примітка 24. «Затвердження фінансових звітів» 
 Ці фінансові звіти затверджені та допущені до випуску (оприлюднення) Головою Правління Товариства 

19 лютого 2018 р. без можливості внесення змін у звітність.
Голова Правління            Баскін Г.Ю.
Головний бухгалтер           Наконечна І.В.

Затверджую:
Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519) Озеран В.О.
м.п.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління 
активами “Карпати-інвест” 
станом на 31 грудня 2017 року

Адресати аудиторського висновку:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Загальні збори акціонерів,
Наглядова рада ПрАТ КУА “Карпати-інвест”.
І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка 
Ми  провели  аудит  фінансової  звітності  Приватного  акціонерного  товариства  “Компанія  з  управління 

активами  “Карпати-інвест”  (надалі  –  КОМПАНІЯ),  що  складається  зі  звіту  про  фінансовий  стан  КОМПАНІЇ 
станом на 31 грудня 2017 р.,  і звіту про сукупний дохід за 2017 рік, звіту про зміни у власному капіталі за 
2017 рік, звіту про рух грошових коштів за 2017 рік та приміток до фінансової звітності КОМПАНІЇ, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик КОМПАНІЇ.

На  нашу  думку,  фінансова  звітність,  що  додається,  відображає  достовірно,  в  усіх  суттєвих  аспектах 
фінансовий стан КОМПАНІЇ  станом на 31  грудня 2017 р.  та його фінансові результати  і  грошові потоки за 

рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки 
Ми  провели  аудит  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з рішенням Аудиторської 
палати  України  від  04.05.2017  р.  №  344,  зокрема  Міжнародних  стандартів  аудиту  700  “Формування  думки 
та складання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”, 706 
“Пояснювальні  параграфи  та  параграфи  з  інших  питань  у  звіті  незалежного  аудитора”,  а  також  Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) “Про затвердження Вимог до 
аудиторського  висновку,  що  подається  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  при 
розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 
інвестиційних  фондів)  та  компанії  з  управління  активами”  від  11.06.2013  р.  №  991,  зареєстрованого 
в  Міністерстві  юстиції  України  05.07.2013  р.  за    №  1119/23651.  Нашу  відповідальність  згідно  з  цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми  
є    незалежними   по    відношенню   до КОМПАНІЇ  згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з 
Міжнародних  стандартів  етики  для  бухгалтерів  («Кодекс  РМСЕБ»)  та  етичними  вимогами,  застосовними  в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики  відповідно  до  цих  
вимог  та  Кодексу  РМСЕБ.  Ми  вважаємо,  що  отримані  нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
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для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові  питання  аудиту  –  це  питання,  що,  на  наше  професійне  судження,  були  значущими  під  час 

нашого аудиту фінансової звітності КОМПАНІЇ за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 
аудиту  фінансової  звітності  в  цілому  та  при  формуванні  думки  щодо  неї;  при  цьому  ми  не  висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань. 

Інша інформація
Наша думка щодо фінансової звітності КОМПАНІЇ не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновку  з  будь-яким  рівнем  впевненості  щодо  цієї  іншої  інформації.  Система  бухгалтерського  обліку 
КОМПАНІЇ є адекватною. У КОМПАНІЇ застосовуються процедури внутрішнього контролю (аудиту). Система 
управління ризиками КОМПАНІЇ є прийнятною.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за 
фінансову звітність 

Управлінський персонал КОМПАНІЇ несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 КОМПАНІЇ 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  у  КОМПАНІЇ,  несуть  відповідальність  за  нагляд  за 
процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими  цілями  є  отримання  обґрунтованої  впевненості,  що  фінансова  звітність  КОМПАНІЇ  у  цілому 

не  містить  суттєвого  викривлення  внаслідок  шахрайства  або  помилки,  та  випуск  звіту  аудитора,  що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано  очікується,  вони  можуть  впливати  на  економічні  рішення  користувачів,  що  приймаються  на 
основі цієї фінансової звітності КОМПАНІЇ.

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 КОМПАНІЇ 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, 
а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати  змову,  підробку,  навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю КОМПАНІЇ, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик КОМПАНІЇ та обґрунтованість облікових оцінок 
і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-  доходимо  висновку  щодо  прийнятності  використання  управлінським  персоналом  КОМПАНІЇ 
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, які поставили 
б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 
щодо  існування  такої  суттєвої  невизначеності,  ми  повинні  привернути  увагу  в  своєму  звіті  аудитора  до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звіту  аудитора.  Втім  майбутні  події  або  умови  можуть  примусити  компанію  припинити  свою  діяльність  на 
безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності КОМПАНІЇ включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, 
так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями  у  КОМПАНІЇ,  інформацію  про 
запланований обсяг  і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також надаємо  тим,  кого наділено найвищими повноваженнями у КОМПАНІЇ,  твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, 
які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, 
щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями 
у  КОМПАНІЇ,  ми  визначили  ті,  що  мали  найбільше  значення  під  час  аудиту  фінансової  звітності  поточного 
періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім 
випадків,  якщо  законодавчим  чи  регуляторним  актом  заборонено  публічне  розкриття  такого  питання,  або 
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.

ІІ.  Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
1. Вступний параграф 
Повне  найменування: Приватне  акціонерне  товариство  “Компанія  з  управління  активами  “Карпати-

інвест”.
Код за ЄДРПОУ: 22334753.
Види  діяльності  за  КВЕД:  управління  фондами  (КВЕД  –  66.30),  трасти,  фонди  та  подібні  фінансові 

суб’єкти (КВЕД – 64.30), інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення (КВЕД – 66.19) та консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД – 70.22).

Серія,  номер,  дата  видачі  та  термін  чинності  ліцензії  на  здійснення  професійної  діяльності  на  ринку 
цінних паперів – діяльності з управління активами інституційних інвесторів: АД № 034370 від 05.06.2012 р., 
строк дії ліцензії з 05.06.2012 р. необмежений.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами: 
Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу (надалі – ПВІФН) “Бізнес-
Капітал”,  ПВІФ  “ЕНКОР”,  ПВІФ  “Брокінвестфонд”,  ПВІФ  “Глорія”,  ПВІФ“Дукат”,  ПВІФ  “Захід-Інвест”,  ПВІФ 
“Рітейл інвест”, ПВІФ “Гранада”, ПВІФ “Технології-інвест”, ПВІФ “Лео-інвест”, ПВІФ “Карпати-Венчур”, ПВІФ 
“Фавор-інвест-плюс”, ПВІФ “Зелений двір”, ПВІФ “Парус інвест”, ПВІФ “Перша інвестиційна група”, ПВІФ “Гал-
інвест”, ПВІФ “Парадіз Венчурс”, ПВІФ “Партнер Інвест”.

Місцезнаходження КОМПАНІЇ: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А.
2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 
2.1.  Висловлення думки щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу 

вимогам законодавства України
2.1.1. Статутний капітал КОМПАНІЇ на дату її державної реєстрації (28.04.2004 р.) складав 12 200 000,00 

грн.  і був поділений на 2 400 000 простих  іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. Статутний капітал 
був  повністю  сплачений  грошовими  коштами,  а  його  розмір  (2  400  000,00  грн.)  перевищував  суму,  що 
еквівалентна 200 000,00 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що за формою 
сплати та розміром статутного капіталу КОМПАНІЇ відповідало вимогам підпункту 2.7.1.5 “Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів”, затверджених наказом Державного комітету з 
питань регуляторної політики та підприємництва і рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.03.2001 р. №   49/60,   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  06.04.2001  р.  за  № 
318/5509.

2.1.2. Власний капітал КОМПАНІЇ станом на 31.12.2017 р. складає                           16 204 000,00 грн., 
що відповідає п.12  Глави 3  “Умови провадження компанією з  управління  активами професійної  діяльності 
на  фондовому  ринку  –  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління 
активами)” Розділу 2 “Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
–  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами)  компанією 
з управління активами” Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 року № 1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
12.09.2013 р. за № 1576/24108. 

2.2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток 
(збиток)

2.2.1. КОМПАНІЯ на дату Балансу має власні основні засоби, залишкова вартість яких становить 4 329 
тис. грн., що на 13 тис. грн. більше, ніж у 2016 р. Оцінка та критерії визнання основних засобів у загальному 
відповідають вимогам МСБО 16 “Основні засоби”. 

Аналітичний  та  синтетичний  облік  основних  засобів  КОМПАНІЇ,  а  також  їх  класифікація  по  групах 
відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”. 

Інвентаризація  основних  засобів  проведена  в  КОМПАНІЇ  згідно  наказу  №  1-інв  від  27.11.2017  р.  на 
виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 
996-ХІV,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  затвердження  порядку  подання  фінансової  звітності” 
від  28.02.2000  р.  №  419  та  Положення  про  інвентаризацію  активів  та  зобов’язань,  затвердженого  наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.

Протягом 2017 р. в КОМПАНІЇ нарахування амортизації основних засобів проводилося прямолінійним 
методом,  що  передбачено  обліковою  політикою  КОМПАНІЇ  та  нормами  Податкового  кодексу  України;  для 
малоцінних необоротних матеріальних активів застосовувалася норма амортизації у розмірі 100% їх первісної 
вартості при вводі їх в експлуатацію. Методика розрахунку суми зносу відповідає вимогам МСБО 16 “Основні 
засоби” та ст. 138.3 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI з наступними змінами і 
доповненнями, а також обраній обліковій політиці. 

2.2.2.  КОМПАНІЯ  на  дату  Балансу  має  нематеріальні  активи,  залишкова  вартість  яких  становить  1 
тис.  грн.  і  не  змінилась  у  порівнянні  з  2016  р.  Для  відображення  накопиченої  амортизації  нематеріальних 
активів у бухгалтерському обліку було застосовано прямолінійний метод, що відповідає вимогам МСБО 38 
“Нематеріальні активи”, обліковій політиці КОМПАНІЇ та ст. 138.3 Податкового кодексу України.

2.2.3. Оцінка та визнання фінансових інвестицій на дату Балансу здійснені КОМПАНІЄЮ відповідно до 
вимог  МСФЗ  9  “Фінансові  інструменти”.  На  дату  Балансу  у  складі  довгострокових  фінансових  інвестицій 
обліковуються  інвестиції на загальну суму 10 863 тис. грн., що на 5 431 тис. грн. більше, ніж у 2016 р. у т. ч:

- інвестиції непов’язаним сторонам на суму 145 тис. грн.;
- інвестиції пов’язаним сторонам на суму 10 718 тис. грн.
2.2.4.  Визнання  та  оцінка  дебіторської  заборгованості  у  КОМПАНІЇ  здійснюється  у  відповідності  з 

вимогами  МСФЗ  9  “Фінансові  інструменти”,    з  урахуванням  особливостей  оцінки  та  розкриття  інформації 
щодо дебіторської заборгованості встановлених іншими МСБО (МСФЗ).

На  дату  Балансу  у  складі  дебіторської  заборгованості  за  продукцію,  товари,  роботи,  послуги 
обліковується заборгованість по винагородах КОМПАНІЇ у сумі 252 тис. грн., що на 192 тис. грн. більше, ніж 
у 2016 р.

Резерв сумнівних боргів у КОМПАНІЇ протягом звітного періоду не створювався.

У  складі  дебіторської  заборгованості  за  розрахунками  з  бюджетом  обліковується    заборгованість  з 
бюджетом з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість на суму 6 тис. грн., що на 2 тис. 
грн. більше, ніж у 2016 р.

У  складі  дебіторської  заборгованості  за  розрахунками  із  внутрішніх  розрахунків  обліковується 
заборгованість у сумі 42 тис. грн., що на 9 тис. грн. більше, ніж у 2016 р.

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість  у  сумі  8 591 тис. грн., 
що на 222 тис. грн. менше, ніж у 2016 р.

2.2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у складі оборотних активів КОМПАНІЇ, на звітну дату 
склали 120 тис. грн. (кошти  на  поточних  рахунках  в  національній  валюті ), що на 40 тис. грн. більше, ніж 
у 2016 р. Це підтверджено даними  інвентаризації  залишків  готівки в касі  та даними банківських виписок з 
рахунків КОМПАНІЇ у банківських установах на звітну дату.

2.2.6.  Визнання,  облік  та  оцінка  зобов’язань  протягом  2017  р.  та  на  дату  Балансу  в  загальному 
здійснювалась в КОМПАНІЇ відповідно до вимог МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”.

2.2.7. У складі довгострокових зобов’язань і забезпечень КОМПАНІЇ обліковується цільове фінансування 
на суму 1 855 тис. грн., що на 1 тис. грн. менше, ніж у 2016 р. і становить 8,39 % від загальної суми пасивів та 
обліковується у відповідності з вимогами МСФЗ та інших нормативно-правових документів.

2.2.8. Поточні зобов’язання і забезпечення (розділ ІІІ Пасиву Балансу) КОМПАНІЇ складають 4 039 тис. 
грн., що становить 18,28 % від загальної суми пасивів. 

До складу поточних зобов’язань КОМПАНІЇ віднесено:
- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі  52 тис. грн., що 

на 51 тис. грн. більше, ніж у 2016 р.;
- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом (податок на прибуток, 

плата (податок) на землю, податок на нерухомість), у сумі 61 тис. грн., що на 6 тис. грн. більше, ніж у 2016 р., 
у тому числі з податку на прибуток у сумі 49 тис. грн., що на 1 тис. грн. більше, ніж у 2016 р.;

- поточна  кредиторська  заборгованість  за  розрахунками  з  учасниками  у  сумі  3  902  тис. 
грн., що не змінилась у порівнянні з 2016 р.;

- інші поточні зобов’язання у сумі 17 тис. грн., що на 8 тис. грн. більше, ніж у 2016 р. 
До складу поточних забезпечень КОМПАНІЇ віднесено забезпечення на виплату відпусток працівникам у 

сумі 7 тис. грн. що на 5 тис. грн. більше, ніж у 2016 р. 
2.2.9.  Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 року у КОМПАНІЇ становить 2 962 тис. грн., що 

узгоджується  із  залишками  нерозподіленого  прибутку  на  початок  звітного  року  (2  929  тис.  грн.),  сумою 
прибутку, відображеного у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за 2017 р. (55 тис. грн.), 
який визначений  згідно з вимогами МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, сумою відрахувань до резервного 
капіталу з прибутку  за  2017 р. (22 тис. грн.).

2.2.10.  Порівняння  вартості  чистих  активів  із  розміром  статутного  капіталу КОМПАНІЇ  свідчить  про  їх 
відповідність вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України   (чисті    активи    КОМПАНІЇ    станом    на   звітну   
дату   складають  16 204 тис. грн., а розмір статутного капіталу – 12 200 тис. грн.). 

Порівняння вартості чистих активів із мінімальним розміром статутного капіталу згідно з законодавством 
свідчить про їх відповідність вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

2.2.11.  Доходи  КОМПАНІЇ,  відображені  у  Звіті  по  фінансові  результати  за  2017  р.,  визначаються 
відповідно до вимог МСБО (МСФЗ).

Оцінка та критерії визнання витрат КОМПАНІЇ протягом 2017 р. відповідають вимогам МСБО (МСФЗ).
Відображені  у  Звіті  про  фінансові  результати  доходи,  витрати  та  балансовий  прибуток  (збиток) 

КОМПАНІЇ відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку. 
2.3.  Висловлення думки щодо формування та сплати статутного капіталу
Заявлений та сплачений статутний капітал КОМПАНІЇ на звітну дату складає 12 200 000,00 грн., який 

поділений  на  6  100  000  простих  іменних  акцій  номінальною  вартістю  2,00  грн.  кожна.  Розмір  статутного 
капіталу,  що  відображений  у  фінансовій  звітності  КОМПАНІЇ  на  дату  Балансу,  відповідає  розміру,  що 
визначений  новою  редакцією  статуту  КОМПАНІЇ,  затвердженою  загальними  зборами  акціонерів  ПрАТ 
“Компанія з управління активами “Карпати-інвест”  (протокол № 21 від 28.04.2016 року) та зареєстрованою 
в  Державному  Реєстрі  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців,  Реєстраційний  номер  справи  № 
141500091123, Код: 10741685242.

На дату Балансу статутний капітал КОМПАНІЇ сплачено повністю. 
Станом на 31.12.2008 року статутний капітал КОМПАНІЇ складав                                                 4 080 000,00 грн., 

був поділений на 4 080 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. і був повністю сплачений 
грошовими коштами. Протягом           2008 року зміни до статуту КОМПАНІЇ щодо розміру статутного капіталу 
здійснювалися двічі. 

Зміни до статуту КОМПАНІЇ, пов’язані із збільшенням статутного капіталу до розміру 6 100 000,00 грн., 
поділеного на 6 100 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн., зареєстровані 19.03.2008 р. 
державним реєстратором за № 1 415 105 0007 000911. При цьому збільшення статутного капіталу КОМПАНІЇ 
відбулося шляхом збільшення кількості  акцій  існуючої номінальної  вартості  за рахунок додаткових внесків 
акціонерів на загальну суму    2 020 000,00 грн.

 Зміни до статуту КОМПАНІЇ, пов’язані із збільшенням статутного капіталу до розміру 12 200 000,00 грн., 
поділеного на 6 100 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн., зареєстровані 21.05.2008 р. 
державним реєстратором за № 1 415 105 0012 000911. При цьому збільшення статутного капіталу КОМПАНІЇ 
відбулося шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестування дивідендів на загальну 
суму 6 100 000,00 грн.

Станом на 31.12.2017 р. викуплених власних акцій КОМПАНІЯ не має, всі акції розміщені між акціонерами 
та повністю оплачені. 

Протягом  2017  р.  розмір  статутного  капіталу  КОМПАНІЇ  не  змінювався,  зміна  часток  акціонерів  в 
статутному капіталі не відбувалася.

Склад та структура внесків до статутного капіталу КОМПАНІЇ формувалася таким чином:
Статутний капітал КОМПАНІЇ на дату її державної перереєстрації (28.04.2004 р.) складав 2 400 000,00 

грн.  і був поділений на 2 400 000 простих  іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. Статутний капітал 
був  повністю  сплачений  грошовими  коштами,  а  його  розмір  (2  400  000,00  грн.)  перевищував  суму,  що 
еквівалентна 200 000,00 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що за формою 
сплати та розміром статутного капіталу КОМПАНІЇ відповідало вимогам підпункту 2.7.1.5 “Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів”, затверджених наказом Державного комітету з 
питань регуляторної політики та підприємництва і рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.03.2001 р. №   49/60,   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  06.04.2001  року  № 
318/5509. Оскільки в структурі статутного капіталу КОМПАНІЇ були частки  (акції)  тільки двох фізичних осіб 
(Петрук Л.С.  – 1 365 614 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1 365 614,00 грн., що 
складало 56,9% статутного капіталу, Столмов Є.М. – 1 034 386 простих іменних акції загальною номінальною 
вартістю 1 034 386,00 грн., що складало 43,1% статутного капіталу), то виконувалися вимоги підпункту 2.7.1.6 
“Ліцензійних  умов  провадження  професійної  діяльності  на  ринку  цінних  паперів”  щодо  обмеження  частки 
держави в статутному капіталі компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інститутів 
спільного інвестування (надалі – ІСІ).    

Рішення про перше збільшення статутного капіталу  КОМПАНІЇ  на  суму  1  000  000,00  грн.  шляхом 
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів у 
грошовій формі прийнято загальними зборами акціонерів 19.07.2004 р. (протокол № 1) .

Загальними  зборами  акціонерів  КОМПАНІЇ  26.10.2004  р.  (протокол  №  2)  було  прийнято  рішення  про 
затвердження змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу з 2 400 000,00 грн. до 
3 400 000,00 грн.  та збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості з 2 400 000 шт. до     3 400 
000 шт.

Зміни до статуту КОМПАНІЇ, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу до 3 400 000,00 грн., 
поділеного на 3 400 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн., зареєстровані 09.11.2004 
р. державним реєстратором виконкому Львівської міської Ради за № 1 415 105 0002 000911.

 Оплата додаткових внесків акціонерів підтверджується виписками з банківського рахунку № 2650128201 
ВАТ  СКБ  “Дністер”  (МФО  325569)  про  надходження  грошових  коштів  з  призначенням  платежу  “внесок  до 
статутного капіталу”  за такими номерами та датами платіжних доручень:

№ 11 від 16.08.2004 р. – 500 000,00 грн. від Столмова Є.М.;
№ 3 від 19.08.2004 р. – 250 000,00 грн. від Петрук Л.С.;
№ 1 від 20.08.2004 р. – 125 000,00 грн. від Петрук Л.С.; 
№ 1 від 25.08.2004 р. – 125 000,00 грн. від Петрук Л.С.
Загальна номінальна вартість простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожного акціонера 

(їх частки) у статутному капіталі КОМПАНІЇ розміром 3 400 000,00грн. складала:
 Петрук Л.С. – 1 865 614,00 грн. (частка в статутному капіталі – 54,871%);
 Столмов Є.М. –  1 534 386,00 грн.(частка в статутному капіталі – 45,129%).
 Рішення про друге збільшення статутного капіталу  КОМПАНІЇ  на  суму  680  000,00  грн.  шляхом 

збільшення  кількості  акцій  існуючої  номінальної  вартості  1,00  грн.  за  рахунок  реінвестування  дивідендів, 
нарахованих  акціонерам  за  результатами  діяльності  КОМПАНІЇ  у  2005  р.  (без  змін  часток  акціонерів  у 
статутному капіталі) було прийнято загальними зборами акціонерів 10.05.2006 р. (протокол № 6). На момент 
прийняття  цього  рішення  статутний  капітал  КОМПАНІЇ  був  повністю  сплачений,  нерозподілений  прибуток 
станом на 31.12.2005 р.  складав 1 206 472,90  грн.,  розміру якого вистачало для розподілу на дивіденди в 
сумі 680 000,00 грн.

Зміни  до  статуту  КОМПАНІЇ,  пов’язані  зі  збільшенням  статутного  капіталу  до  4 080 000,00 грн., 
поділеного на 4 080 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн., зареєстровані 02.06.2006 
р. державним реєстратором за № 1 415 105 0003 000911.

Відповідно  до  довідки  №  222  від  28.05.2008  р.,  виданої  реєстратором  –  Товариством  з  обмеженою 
відповідальністю “Карпати-реєстратор” (код ЄДРПОУ 22343054),        власниками      акцій       КОМПАНІЇ        зі     
статутними    капіталом    4 080 000,00 грн. станом на 01.01.2008 р. були:

- Петрук Л.С. – пакет акцій 2 238 737 шт. загальною номінальною вартістю 2 238 737,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 54,871%);

- Столмов Є.М. – пакет акцій 1 841 263 шт. загальною номінальною вартістю 1 841 263,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 45,129%).

На  підставі  договору  доручення  №  Б/029-02-08  від  13.02.2008  р.  на    предмет  продажу  890  акцій  за 
номінальною вартістю, укладеного між акціонером             Петрук Л.С. та торговцем цінних паперів – Товариством 
з обмеженою відповідальністю “Карпати-брок”, договору купівлі-продажу цих акцій                               № Б/029-
02-08/1 від 13.02.2008 р.,  укладеного між ТзОВ “Карпати-брок”  та фізичною особою – покупцем Петруком 
С.І., акту приймання-передачі цих акцій від 14.02.2008 р. та реєстрації цієї операції 15.02.2008 р. у реєстратора 
КОМПАНІЇ, власниками акцій КОМПАНІЇ зі статутним капіталом                                  4 080 000,00 грн. станом 
на 01.02.2008 р. були:

- Петрук Л.С. – пакет акцій 2 237 847 шт. загальною номінальною вартістю 2 237 847,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 54,84919%);

- Столмов Є.М. – пакет акцій 1 841 263 шт. загальною номінальною вартістю 1 841 263,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 45,129%).

- Петрук  С.І.  –  пакет акцій 890 шт. загальною номінальною вартістю 890,00 грн. (частка в статутному 
капіталі – 0,0218 %). 

Рішення про третє збільшення статутного капіталу    КОМПАНІЇ  шляхом  збільшення  кількості  акцій 
існуючої  номінальної  вартості  за рахунок додаткових    внесків    на    суму    2 020 000,00    грн.,    а    саме    про  
додатковий випуск 2 020 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (1,00 грн.) та їх закрите 
розміщення було прийнято загальними зборами акціонерів КОМПАНІЇ (протокол № 1 від 23.11.2007 р.).

Розміщення акцій проводилося в 2 етапи:
- перший етап: з 18.02.2008 р. по 11.03.2008 р. включно;
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- другий етап: з 12.03.2008 р. по 13.03.2008 р. включно.
Протягом  першого  етапу  розміщення  акцій  на  підставі  поданих  заяв  було  укладено  два  договори 

купівлі-продажу акцій за номінальною вартістю (пропорційно до наявних часток акціонерів): договір № 01 від 
18.02.2008 р. з акціонером Столмовим Є.М. на придбання ним 911 605 акцій КОМПАНІЇ номінальною вартістю 
1,00  грн. на загальну суму 911 605,00  грн.  та договір № 2 від 18.02.2008 р.  з  акціонером Петруком С.І.  на 
придбання ним 440 акцій КОМПАНІЇ номінальною вартістю 1,00 грн. на загальну суму 440,00 грн.

Оплата акціонерами придбаних акцій підтверджується:
-  випискою  з  банківського    рахунку  №  26506053899842  у  ЗГРУ  Приватбанку  (МФО  325321)  про 

надходження грошових коштів у сумі 911 605,00 грн. з призначенням платежу “оплата акцій ЗАТ КУА “Карпати-
інвест” згідно з договором купівлі-продажу № 01 від 18.02.2008 р. від Столмова Є.М. (платіжне доручення № 
1 від 18.02.2008 р. на суму 911 605,00 грн.);

- прибутковим касовим ордером КОМПАНІЇ серії 01АААА 034904 від 18.02.2008 р. на суму 440,00 грн. 
з призначенням платежу “оплата акцій                    ЗАТ КУА “Карпати-інвест” згідно з договором № 02 від 
18.02.2008 р. від            Петрука С.І.

Протягом  другого  етапу  розміщення  на  підставі  поданих  заяв  було  укладено  два  договори    купівлі-
продажу  акцій  за  номінальною  вартістю:  договір  №  03  від  12.03.2008  р.  з  акціонером  Столмовим  Є.М.  на 
придбання ним 98 395 акцій КОМПАНІЇ номінальною вартістю 1,00 грн. на загальну суму 98 395,00 грн.  та 
договір № 4 від 12.03.2008 р. з акціонером Петруком С.І. на придбання ним                       1 009 560 акцій 
КОМПАНІЇ номінальною вартістю 1,00 грн. на загальну суму                 1 009 560,00 грн.

Оплата акціонерами придбаних акцій підтверджується:
-  випискою  з  банківського    рахунку  №  26506053899842  у  ЗГРУ  КБ  “ПриватБанк”  у  м.  Львові  (МФО 

325321) про надходження грошових коштів у сумі 98 395,00 грн. з призначенням платежу “оплата акцій ЗАТ 
КУА “Карпати-інвест” згідно з договором купівлі-продажу № 03 від 12.03.2008 р.” від Столмова Є.М. (платіжне 
доручення № 5 від 12.03.2008 р. на суму 98 395,00 грн.);

-  випискою  з  банківського    рахунку  №  26506053899842  у  ЗГРУ  КБ  “ПриватБанк”  у  м.  Львові  (МФО 
325321) про надходження грошових коштів у сумі 1 009 560,00 грн. з призначенням платежу “оплата акцій ЗАТ 
КУА “Карпати-інвест” згідно з договором купівлі-продажу № 04 від 12.03.2008 р.” від Петрука С.І.    (платіжне    
доручення    №    115568502    від    12.03.2008    р.    на    суму   1 009 560,00 грн.).

Власниками  акцій  КОМПАНІЇ  зі  статутним  капіталом  6 100 000,00 грн.  згідно  з  реєстром  акціонерів 
станом на 16.05.2008 р. були:

- Петрук Л.С. – пакет акцій 2 237 847 шт. загальною номінальною вартістю 2 237 847,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 36,686%);

- Петрук С.І. – пакет акцій 1 010 890 шт. загальною номінальною вартістю   1 010 890,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 16,572%);

- Столмов Є.М. – пакет акцій 2 851 263 шт. загальною номінальною вартістю 2 851 263,00 грн. (частка в 
статутному капіталі – 46,742%).

Рішення про четверте збільшення  статутного капіталу    КОМПАНІЇ  шляхом  збільшення  номінальної 
вартості акцій з 1,00 грн. до 2,00 грн. за рахунок реінвестування дивідендів, нарахованих акціонерам КОМПАНІЇ 
за 2007 рік (без зміни часток акціонерів у статутному капіталі згідно з реєстром акціонерів станом на 16.05.2008 
р.) на загальну суму 6 100 000,00 грн., прийнято загальними зборами акціонерів 16.05.2008 р. (протокол № 
12). На момент прийняття цього рішення статутний капітал КОМПАНІЇ був повністю сплачений. Нерозподілений 
прибуток КОМПАНІЇ станом на 31.12.2007 р. складав 13 322 313,77 грн., розміру якого вистачало для розподілу 
на дивіденди в сумі 6 100 000,00 грн.

Свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  у  кількості  6  100  000  простих  іменних  акцій  номінальною 
вартістю 2,00 грн. на загальну суму 12 200 000,00 грн. за № 276/1/08 видано 02.07.2008 р.

2.4. Висловлення думки щодо відповідності резервного фонду установчим документам
Резервний капітал КОМПАНІЇ на дату Балансу становить 1 042 тис. грн. Порядок формування резервного 

капіталу відповідає вимогам статуту КОМПАНІЇ, що був затверджений в новій редакції загальними зборами 
акціонерів КОМПАНІЇ 28.04.2016 р. (протокол № 21) та зареєстрований  за                     № 1 415 000911 23, та 
статуту КОМПАНІЇ, що затверджений в новій редакції загальними зборами акціонерів КОМПАНІЇ 28.04.2016р. 
(протокол № 21). Резервний капітал створений в розмірі 25 % статутного капіталу КОМПАНІЇ. Розмір щорічних 
відрахувань  до  резервного  капіталу  складає  5  %  від  суми  чистого  прибутку  КОМПАНІЇ  за  відповідний 
фінансово-господарський рік. Відрахування до резервного капіталу можуть здійснюватися також за рахунок 
нерозподіленого прибутку минулих років. 

2.5. Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють 
порядок складання та розкриття інформації КОМПАНІЇ, яка здійснює управління активами інституційних 
інвесторів

Станом на 31.12.2017 р. КОМПАНІЯ дотримується вимог наступних нормативно-правових актів НКЦПФР, 
що регулюють порядок складання та розкриття інформації:
- Ліцензійних  умов  провадження  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  (ринку  цінних  паперів) 

–  діяльності  з  управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами), 
затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 р. № 1281 (Глава 3 “Умови провадження компанією з 
управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами 
інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами)”  Розділу  II  “Умови  отримання  ліцензії 
та  провадження  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  –  діяльності  з  управління  активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами”);

- Положення  про  порядок  складання  та  розкриття  інформації  компаніями  з  управління  активами  та 
особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних 
документів  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  затвердженого  рішенням 
НКЦПФР від 02.10.2012 р. № 1343; 

- Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до 
системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р. № 1597;

- Порядку  формування  та  ведення  державного  реєстру  фінансових  установ,  які  надають  фінансові 
послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2015 р. № 2030;

- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням ДКЦПФР від 24.01.2008 р. № 52, та ін.
2.6. Висловлення думки щодо системи внутрішнього аудиту (контролю)
У  КОМПАНІЇ  здійснюється  внутрішній  аудит.  Для  проведення  внутрішнього  аудиту  (контролю)  в 

КОМПАНІЇ  запроваджена  посада  внутрішнього  аудитора,  який  призначається  Наглядовою  радою.  Основні 
завдання,  функції,  порядок  організації  та  проведення  робіт  службою  внутрішнього  аудиту  КОМПАНІЇ 
регулюється Положенням про службу внутрішнього аудиту Приватного акціонерного  товариства  “Компанія 
з управління активами “Карпати-інвест”, затвердженим Наглядовою радою КОМПАНІЇ (протокол засідання № 
23/12 від 28.12.2012 р.). 

2.7. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління
Управління  КОМПАНІЄЮ  здійснюють  такі  її  органи:  Загальні  збори  акціонерів,  Наглядова  рада  та 

Правління. Стан управління КОМПАНІЄЮ відповідає Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 
2008 року № 514-VI.

2.8. Допоміжна інформація
2.8.1.  У  процесі  виконання  процедур  аудиту  фінансової  звітності  КОМПАНІЇ  нами  встановлені  такі 

пов’язані особи КОМПАНІЇ:
2.8.1.1. Інформація про пов’язаних осіб власників КОМПАНІЇ – фізичних осіб:

№
з/п

П.І.Б. фіз.  особи – засновника 
КОМПАНІЇ та її прямих родичів, 
та інших пов’язаних осіб

Ідентифікаційний код 
або реєстраційний 
номер ОКПП

Частка в стат. капіталі 
пов’язаної особи, %

Посада в пов’язаній 
особі

1 Петрук Людмила Сергіївна 3137005846 36,686 -
2 Петрук Сергій  Іванович 2260909637 16,572 Президент
3 Петрук Тетяна Миколаївна 2243819520 -- --
4 Петрук Єкатерина Сергіївна 3508304822 -- --
5 Петрук Людмила Павлівна 1301608169 -- --
6 Столмов Євген Михайлович 1867113938 46,742 Внутрішній аудитор
7 Павлова Роза Сергіївна 0993205345 -- --

2.8.1.2. Інформація про юридичних осіб, в яких КОМПАНІЯ бере участь:

N 
з/п

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 
щодо якої існує 
пов’язаність

Повна назва юридичної особи, 
щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, 
щодо якої існує пов’язаність

Частка в 
статутному 
фонді 
(капіталі), %

1 01554278 Публічне акціонерне товариство 
“Львівський Елегант”

Україна, 79035, Львівська область, 
місто Львів,
 вулиця Зелена, 
будинок 147

12,74

2 05489879 Відкрите акціонерне товариство 
“Мостиський “Агросервіс”

Україна, 81340, Львівська область, 
Мостиський район, місто Судова 
Вишня, вулиця Яворівська, будинок 5

50,9

3 20761706 Приватне акціонерне товариство 
“Зеленбуд”

Україна, 79031, Львівська область, 
місто Львів, 
вулиця Стрийська, будинок 129

38,82

4 05528639
Товариство з обмеженою 
відповідальністю
“Карпати-логістик”

Україна, 80383, Львівська область, 
Жовківський район, місто Малехів, 
вулиця Нова, будинок 20а

10,87

2.8.1.3. Інформація про пов’язаних осіб керівника КОМПАНІЇ:
Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника КОМПАНІЇ та його 
прямих родичів

Реєстраційний номер ОКПП
Частка в статутному 
капіталі пов’язаної 
особи, %

Посада в пов’язаній особі

Баскін Геннадій Юхимович 2271702337 0 Голова Правління
Нами  встановлено,  що  документи,  які  підтверджують  існування  відносин  і  операцій  з  пов’язаними 

сторонами (зокрема, афілійованими особами), не виходять за межі нормальної діяльності КОМПАНІЇ.
2.8.2. У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності КОМПАНІЇ, нами не встановлено події 

після  дати  Балансу,  які  не  були  відображені  у  фінансовій  звітності,  проте  можуть  мати  суттєвий  вплив  на 
фінансовий стан. 

2.8.3. Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р. № 1597, 
здійснено  аналіз  результатів  пруденційних  показників  діяльності  КОМПАНІЇ.  При  цьому  для  підтвердження 
прибутку поточного року нами застосовано МСА 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових 
звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту». Встановлено: 

- розмір власних коштів КОМПАНІЇ складає 6 564 490,13 грн., що відповідає вимогам щодо мінімального 
розміру  власних  коштів  КОМПАНІЇ  –  не  менше  50  %  від  мінімального  розміру  статутного  капіталу, 
встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

-  норматив  достатності  власних  коштів  КОМПАНІЇ  складає  17,3512,  що  відповідає  нормативному 
значенню, яке має бути не менше 0,5; 

-  коефіцієнт  покриття  операційного  ризику  КОМПАНІЇ  складає  27,9386,  що  відповідає  нормативному 
значенню, яке має бути не менше 0,5; 

- коефіцієнт фінансової стійкості КОМПАНІЇ складає 0,7332, що відповідає нормативному значенню, яке 
має бути не менше 0,5. 

2.8.4.  За  результатами  аудиту  не  встановлено  інформацію  про  дії,  які  відбулися  протягом  звітного 
періоду  та  можуть  вплинути  на  фінансово-господарський  стан  КОМПАНІЇ  та  призвести  до  значної  зміни 
вартості його цінних паперів визначених ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

2.8.5.  Відповідно  до  МСА  240  “Відповідальність  аудитора,  що  стосується  шахрайства,  при  аудиті 
фінансової  звітності”  аудиторський  ризик  суттєвого  викривлення  фінансової  звітності,  розрахований  у 
робочих документах аудитора, ідентифікований та оцінений як низький та складається з: властивого ризику 
(низький рівень), ризик контролю (низький рівень) та ризик невиявлення (низький рівень). 

2.9. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне  найменування:  Господарське  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  аудиторська  фірма 

“УкрЗахідАудит”. 
Код зa ЄДРПОУ: 20833340.
Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, б. 172, кв. 52
Фактичне місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а. 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р., термін дії – до 
24.09.2020 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські  перевірки  професійних  учасників  ринку  цінних  паперів,  виданого  НКЦПФР:  Свідоцтво  про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів П № 000373 від 25.03.2016 р., термін дії – до 24.09.2020 р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі 
сертифіката аудитора, виданого АПУ: 

Озеран  Алла  Володимирівна,  сертифікат  серії  А  №  004118,  виданий  28.01.2000  р.,  термін  дії  –  до 
28.01.2019 р.

Озеран Володимир Олександрович, сертифікат серії А № 003519, виданий 25.06.1998 р., термін дії – до 
25.06.2022 р.

2.10. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проведена Аудиторською фірмою   “УкрЗахідАудит”   згідно   договору  №  69 

від  08 грудня 2017 р. 
Аудит  було  розпочато  05  лютого  2018  р.  та  закінчено  19  лютого  2018  р.,  про  що  складений  акт 

приймання-здачі виконаних робіт.
Фінансові звіти наведені у додатках.
Аудиторський  висновок  віддруковано  у  двох  примірниках,  з  яких  один    передано  КОМПАНІЇ,  один 

залишається Аудиторській фірмі.  
Аудитор (сертифікат серії А № 004118)      А. В. Озеран
Генеральний директор           
(сертифікат серії А № 003519)                                                                   В. О. Озеран
М.П.
Аудиторський висновок наданий 19 лютого 2018 року
Вих. № 50.  

№ СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ: СТОР.
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