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ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА 1

ЧАСТИНА 1

Фінансова звітність емітентів та небанківських установ

ПТ «ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕС» 
Додаток 1

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

 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ПТ «ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕС» за ЄДРПОУ 24801399
Територія м. Київ. пр. Маяковського буд. 15 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*  26   
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  

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 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 55 48
первісна вартість 1001 87 87
накопичена амортизація 1002 32 39
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 220 264
первісна вартість 1011 546 647
знос 1012 326 383
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 275 312
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 18 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 1 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - 224
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3417 2292
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1526 1617
Готівка 1166 1261 1590
Рахунки в банках 1167 265 27
Витрати майбутніх періодів 1170 1 -
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 4963 4135
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 5238 4447
Пасив Код

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
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 (1123) (1331)
Неоплачений капітал 1425 (1923) (1923)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 4454 4246
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 752 154
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
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 23 43
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 9 4
Усього за розділом III 1695 784 201
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800 - -
Баланс 1900 5238 4447
Керівник Хриткін Сергій Миколайович  
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) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 24801399

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016р.

 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 3704 3232
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 3704 3232
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 430 588
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 (3186) (3021)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (1156) (469)
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 - 330
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 (-) (27)
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Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - 303
збиток 2295 (208) (-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 - 303
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 (208) 303

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 47 41
Витрати на оплату праці 2505 533 498
Відрахування на соціальні заходи 2510 101 172
Амортизація 2515 67 59
Інші операційні витрати 2520 3594 2720
Разом 2550 4342 3490

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  Хриткін Сергій Миколайович  
Головний бухгалтер Мельничук Надія Вікторівна 

КОДИ
Підприємство ПТ «ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕС» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 24801399

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 14729 13879
Повернення податків і зборів 3005 - 1
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 - 196
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 292 365
Надходження від операційної оренди 3040 - -

Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 3663 3070
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 - -
Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2906) (2613)
Праці 3105 (435) (428)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (109) (203)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (73) (83)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (-) (22)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 
і зборів 3118 (73) (61)
Витрачання на оплату авансів 3135 (-) (14305)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (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) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 91 -121
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 - 708
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 - 708
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 91 587
Залишок коштів на початок року 3405 1526 939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 1617 1526
Керівник  Хриткін Сергій Миколайович  
Головний бухгалтер Мельничук Надія Вікторівна 

КОДИ
Підприємство ПТ «ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕС» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 24801399

Звіт про власний капітал 
за  2016 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 - - - (1123) (1923) - 4454
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 7500 - - - (1123) (1923) - 4454
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (208) - - (208)
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 - - - - (208) - - (208)
Залишок на кінець року 4300 7500 - - - (1331) (1923) - 4246
Керівник  Хриткін Сергій Миколайович  
Головний бухгалтер Мельничук Надія Вікторівна  

Примітки до фінансової звітності за рік 2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ»

1. Інформація про товариство:

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 Організаційна правова 
форма Товариства Повне товариство

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 25 співробітників 
(станом на 31 грудня 2016 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).

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
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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 2016 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 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 року складається за вимогами МСФЗ.
3. Економічне середовище, у якому ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» проводить свою діяльність.
На протязі 2016 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.

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. 

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.

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 
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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 31.12.2016 року становить 4246 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:
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 2016 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» -  185,5 тис. грн.
Клас «Інструменти прилади інвентар» - 98,9 тис. грн.
Клас «Інші основні засоби» - 215,8 тис. грн.
Всього:  646,8 тис. грн.
Балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає:
Всього: 264,6 тис. грн
Сума нарахованої амортизації основних засобів протягом звітного періоду складає:
58,7 тис. грн.
Протягом 2016 року було надходження основних засобів:
На суму 99,5 тис. грн.
Протягом 2016 року вибуло основних засобів ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» на суму 1,7 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 31.12.2016 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 – 86,6 тис. грн.
Балансова вартість нематеріальних активів  на початок звітного періоду  - 61,8 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів за звітний період – 7,4 тис. грн.
Балансова вартість на кінець звітного періоду – 47,5 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 01.01.2016 року і станом на 31.12.2016 року відсутні.
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 31.12.2016 року. Довгострокова дебіторська 
заборгованість на початок та на кінець звітного періоду на підприємстві не обліковується. Суми за основними 
групами заборгованості на початок звітного періоду:

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами: 2532,2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по виданим фінансовим кредитам 
237,3  тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість – 666,5 тис. грн.
Суми за основними групами заборгованості на кінець звітного періоду:
Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами: 2251  тис. грн.
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по виданим фінансовим кредитам 
224 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість – 43 тис. грн.
5. Грошові кошти.
Грошові кошти на початок звітного періоду – 1526 тис. грн. (на рахунках в банках – 265 тис. грн., у касі 

підприємства 1261 тис. грн.).
Готівкові грошові кошти недоступні для використання  ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» - 293 тис. 

грн. знаходяться на збереженні у Горлівському відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк» за адресою: м. Горлівка,  вул. Петровського.

Грошові кошти на кінець звітного періоду – 1617 тис. грн. (на рахунках в банках – 27 тис. грн., у касі 
підприємства 1590 тис. грн.).

6. Витрати майбутніх періодів.
Витрати майбутніх періодів на кінець 2016 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 01/07/2015-1 01.07.15- 

01.07.17 ФОП Пустовит І. О 22400,00

№ 1 М. Горлівка, пр.- т. 
Перемоги 69- 111 29,3 01/01/2015-2 01.01.15-

01.01.17 ФОП Пустовит І. О 7000,00

№ 2 М. Горлівка, пр. 
Леніна 4а 45,1 Знято з реєстрації

№3 М. Київ, вул. 
Ревуцького 12а 7 01/09/2015-1 01.09.15- 

01.09.17
ФОП Коновалов 
Д. О 4500,00

№ 4 М. Ірпінь, вул. 
Ленінградська, 3-в 14,8 01/12/2014-2 01.12.14- 

01.10.17 ФОП Кощей О. О 6700,00

№ 5 М. Донецьк, вул. 
Шевченка 6 42 Знято з реєстрації

№ 6 М. Біла Церква, вул.  
Леваневського 53 а 11,5 01/12/2014-1 01.12.14- 

01.10.17 ПП «АВ- ІНВЕСТ» 5200,00

№ 7 М. Київ, Харківське 
шосе 172а 14 01/01/2015-4 01.01.15-

01.01.17 ФОП Кощей О. О 12000,00
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№ 8 М. Горлівка, пр.. 
Перемоги 23 35,5 Знято з реєстрації

№ 9 М. Донецьк , вул. 
Терешкової, 24 а Знято з реєстрації

№ 10 М. Київ, вул. 
Николаєва 7 11 01/01/2015-5 01.01.15- 

01.01.17 ТОВ «Глорія – К» 8000,00

№ 11 М. Біла Церква, вул. 
Гоголя 16 10 01/01/2015-6 01.01.15-

01.01.17 ПП «Бунгало» 8000,00
№ (назва) 
відділення Місце знаходження Площа

(кв.м) № договору Строк дії 
договору Орендар Орендний 

платіж грн.
№ 12 М. Київ, вул. О. 

Бальзака 60 10 01/01/2015-1 01.01.15- 
01.01.17

ФОП Пустовит 
О. В. 7000,00

№ 13 М. Київ, пр. 
Маяковського 47 10 01/01/2015-8 01.01.15-

01.12.17
ТОВ «Софія – 
Надія» 2300,00

Офісне 
приміщення

М. Київ, пр. 
Маяковського 47 19,9 01/12/2015-1 01.12.15-

01.01.17
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 
65,1 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 503,6 тис. грн., відрахування на соціальні 

заходи 109,1 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 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 31.12.2016 року – 43 тис. грн.
Страховий резерв неповернення фінансових кредитів станом на 31.12.2016 року – 1912 тис. грн.
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 - 784 тис. грн. на кінець періоду – 201 

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 – 4134 тис. грн., за 

нарахованими відсотками за фінансовими кредитами 3704 тис. грн.
Інші операційні доходи - 430 тис. грн.
Протягом звітного періоду підприємство здійснило адміністративні витрати в розмірі – 3186,0 тис. грн., 

інші операційні витрати – 1156 тис. грн.
Протягом звітного періоду підприємство отримало збиток у розмірі – 208 тис. грн.
15. Статутний капітал.
Зареєстрований капітал ПТ «Ломбард «Кеш Експрес» станом на 01.01.2016 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: 

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.
Директор                                                                 Хриткін С. М
Головний бухгалтер                                             Мельничук  Н. В.

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК
(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 2016 року
м. Київ                                                                                                           «23»березня 2017 року

Учасникам, керівництву Повного товариства
«ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» 

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

у сфері ринків фінансових послуг
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» 

ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ»  (далі за текстом – «Товариство»), яка включає Баланс(Звіт про фінансовий 
стан) станом на 31.12.2016 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний 
капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, а 
також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Аудиторську перевірку розпочато 03 березня 2017 року та закінчено 23 березня 2017 року.
Основні відомості про Товариство:
Повна назва:ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ».
Код ЄДРПОУ: 24801399.
Юридична адреса: 02225, м. Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 15.
Дата та номер державної реєстрації: 27.03.1997, дата запису: 17.02.2005р, номер запису: 1 256 120 0000 

000529. В звітному періоді зміни до установчих документів не вносилися.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серії ЛД № 26 від 02.07.2004р.
Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 
64.92 Інші види кредитування.
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.
Чисельність працівників на звітну дату: - 25 чол.
Відокремлені підрозділи (філії та відділення): 
ВІДДІЛЕННЯ № 10 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664191; 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ НІКОЛАЄВА, будинок 7; 
ВІДДІЛЕННЯ № 11 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664207; 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ М. ГОГОЛЯ, будинок 16; 
ВІДДІЛЕННЯ № 12 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664212; 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ О. БАЛЬЗАКА, будинок 60; 
ВІДДІЛЕННЯ № 13 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664228; 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 47; 
ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664233; 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 12 А; 
ВІДДІЛЕННЯ № 6 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664249; 09119, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 53 А; 
ВІДДІЛЕННЯ № 7 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664254; 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172; 
ВІДДІЛЕННЯ №4 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА 

КОМПАНІЯ»; 40664260; 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 3-В
Керівник: директор Хриткін Сергій Миколайович.
Головний бухгалтер: Мельничук Надія Вікторівна.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у 

наслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 
фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 

Обсяг аудиторської перевірки:
Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів 

України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Порядку складання 
та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, 
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
04.11.2004 р. № 2740 (із змінами), Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) 
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора», МСА 
706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів 
щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності 
застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і 
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації 
бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу 
для складання аудиторського висновку.

Змістовна частина висновку
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена для випуску 16 лютого 2017 

року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного бухгалтера.
Фінансова звітність за 2016 рік була підготовлена   на основі даних українського бухгалтерського обліку, і 

була скоригована для приведення у відповідність до МСФЗ.  Ці коригування включають в себе рекласифікації 
для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов’язань, 
доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

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. 

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та 
припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному 
до визначення строків експлуатації, оцінці резервів сумнівної заборгованості, визнання і зміни забезпечень і 
погашення майбутніх податкових вигод. 

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товарситвом 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.

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість Товариства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з Товариства, котрі втілюють в 
собі майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до вимог МСФЗ.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства, за даними фінансової звітності, становить 
на 31.12.2016 р. 4 246 тис. грн., в т. ч. заявлений складений капітал – 7 500 тис. грн., неоплачений каптал – 1 
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ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

923 тис. грн., резервний капітал – не створювався у звязку з значними непокритими збитками, непокритий 
збиток  – 1 331 тис. грн.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, 
а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів учасників Товариства, у 
відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та 
іншою інформацією, не встановлено.

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, здійснення фінансових 
досліджень та інше. 

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  фінансової 
звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо фінансової діяльності узгоджені з даними 
поточного обліку та фінансової звітності.

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під сумнів здатність 
продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців. 

Система управління ризиками в Товаристві запроваджена та функціонує відповідно до наказу № 1/1-фм 
від 11.01.2016 р.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2017 р. до дати цього 
звіту, не відбувалися.

З огляду на короткостроковість більшості фінансових інструментів Товариства, згідно застереження 
другого речення п. 3 МСБО 29 («Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є 
питанням судження») прийнято рішення утриматися від індексації фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Управлінський персонал не проводить визнання доходів по факту нарахування процентів за користування 

фінансовими кредитами як того вимагає МСБО 18 «Виручка», а лише по факту їх оплати позичальниками.
Висловлення думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року 
відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД 
ТОВ «КЕШ ТА КОМПАНІЯ» ТА ТОВ «ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансовий 
результат та рух грошових коштів за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми
Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10
Тел. 044-360-46-37.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 

13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 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 року № 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 року. Строк дії свідоцтва до 
01.11.2017 року.

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ЗНВПІФ «Дельта Рост» ТОВ «КУА «Дельта Плюс» за ЄДРПОУ 38214406
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників*  1   
Адреса, телефон   
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 2016 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 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 144 216
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 47650
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 144 47866
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 149621 149621
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 10
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 149624 149631
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200
Баланс 1300 149768 197497
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 190000 190000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7766 7822
Неоплачений капітал 1425 (48000) (48000)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Усього за розділом I 1495 149766 149822
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 2 3
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 47672
Усього за розділом III 1695 2 47675
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 149768 197497
Директор ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА 
РОСТ»                                              Копищик В. М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ 
«ДЕЛЬТА РОСТ»                               Горєлов О. Ю.  
____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВ «КУА 

«Дельта Плюс» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38214406

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Валовий: 
прибуток 2090 - -
збиток 2095 (-) (-)
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (1) (2)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (15) (11)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 -
збиток 2195 (16) (13)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 72 37
Інші доходи 2240 288726
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (206951)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 56 81799
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 56 81799
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 - -74920
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -74920
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -74920
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 56 6879

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 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 15 13
Разом 2550 15 13

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
Директор ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА 
РОСТ»                                              Копищик В. М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ 
«ДЕЛЬТА РОСТ»                               Горєлов О. Ю.  

КОДИ
Підприємство Підприємство ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» 

ТОВ «КУА «Дельта Плюс» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38214406

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 - -
Інші надходження 3095 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (13) (11)
Праці 3105 (-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (-) (-)
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Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 (1) (2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (14) (13)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 47670 206030
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 72
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) (206951)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Інші платежі 3290 ( ) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 47742 -921
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( ) (-)
Інші платежі 3390 (47721) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (47721) (-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 7 -934
Залишок коштів на початок року 3405 3 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 9 3
Директор ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА 
РОСТ»                                              Копищик В. М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ 
«ДЕЛЬТА РОСТ»                               Горєлов О. Ю. 

КОДИ
Підприємство ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВ «КУА «Дельта Плюс» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 38214406

Звіт про власний капітал 
за  2016 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 190000 (74920) - - 82686 (48000) - 149766
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 190000 (74920) - - 82686 (48000) - 149766
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 56 - - 56
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 56 - - 56
Залишок на кінець року 4300 190000 (74920) - - 82742 (48000) - 149822
Директор ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ»                                              Копищик В. М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ»                               Горєлов О. Ю.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   
  ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА РОСТ» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
Основні відомості про фонд

Повне найменування

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА 
ПЛЮС»

тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

28 серпня 2013 року №00221

реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300221
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

 50 (п’ятдесят ) років з моменту внесення Фонду до Реєстру

Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів 

бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених 
суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів 
від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у Товаристві 
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у 
відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-
який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. 
Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, виявлення і запобігання 
випадкам шахрайства та інших порушень.

 Економічне середовище, у якому Підприємство проводить свою діяльність
Стабільність української економіки в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих 

на реформування адміністративної та правової систем, економіки в цілому та вирішення конфлікту на 
сході країни. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для 
розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у 
світовій економіці. Теперішня політична ситуація відчутно вплинула на економіку України.

Законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, 

фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній 
політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати сектор та інші галузі економіки, а 
також те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, 
що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підприємства.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
 Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її  функціонування в майбутньому, яке 

передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському персоналу 
не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б 
необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
 Основа підготовки
Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена  відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 
випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, 
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно 
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

  Фінансова звітність  чітко і без будь-яких застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства надання 

оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань Товариства, розкриття 
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний 
період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової 

політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче.
Основоположними допущеннями  при підготовці фінансових звітів Товариства відповідно до МСБО 1 є 

принцип нарахування та безперервність діяльності.
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені 

нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів.

Склад фінансової звітності
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних 

значень (в тис. грн.).
Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
Основа надання інформації
Основою складання фінансової звітності були документи:
1.Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
3.Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
4.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Підприємства базується на чинному законодавстві України,  міжнародних стандартах 

фінансової звітності та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів 
фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звітність, складена Підприємством, ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у 
фінансовій звітності відповідно до МСФЗ та інших нормативно-правових актів.

В своїй обліковій політиці Підприємство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, 
превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності 
доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є 
історична (первісна) собівартість.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття 
майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку 
можна достовірно визначити.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена 

у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під час оцінки 
справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги характеристики відповідного активу 
або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або 
зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності 
визначається на такій основі, за виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 
«Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, 
такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 
«Зменшення корисності активів». 

Товариство  веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова звітність 
була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде згідно з вимогами українського 
законодавства, та була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці коригування включають певні 
зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну 
класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової звітності. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво  
та власники мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства в Україні. На 
думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу  а також на основі 
історичного досвіду,  який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть погашені вчасно.

Викладені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому у цій 
фінансовій звітності.

Функціональна валюта та іноземна валюта.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою та  найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються 
Товариства. Господарчі операції, що проводяться  в валютах, що відрізняються від функціональної валюти 
Товариства,  вважаються операціями  в іноземній валюті. При первинному визнанні операції в іноземній 
валюті відображаються в функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ), що діє на дату 
здійснення операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в 
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ на дату 
складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої 
вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за 
обмінним курсом, що діяв на дату операції.
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Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при  операціях погашення або переоцінки монетарних 
активів чи зобов’язань   відображаються  підсумковим загалом у Звіті про прибутки та збитки (про сукупний 
дохід)  того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в іноземній валюті. 

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках ( на поточних рахунках та депозити), 

готівкові кошти в касах, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не  обмежені  у використанні. 
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за 
ринковим методом оцінки.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка»

Первісне визнання 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  при первісному 

визнанні фінансові активи  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 фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям 
фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачі фінансових інструментів тощо). 
Під час первісного визнання фінансових активів Товариство  присвоює їм відповідну категорію і потім може 
перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче.

Дата визнання 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на 

дату, коли Товариство  стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. До стандартних 
операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких 
передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.

У відповідності з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство не визнає в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цінні папери, передані за договорами на брокерське 
обслуговування клієнтів. Дані активи обліковуються Товариством на позабалансових  рахунках. 

Інші фінансові активи обліковуються у відповідності МСБО 32 та 39 та з метою складання фінансової 
звітності класифікуються за категоріями:

- Утримуються для торгівлі
- Утримуються до погашення
- Утримуються для продажу
- Інвестиції в асоційовані компанії
- Інвестиції в дочірні підприємства 
При цьому застосовуються такі стандарти:
а) як інвестиції в асоційоване або спільне підприємство (IAS 28) 
б) як інвестиції в дочірнє підприємство (IFRS 3)
в) за амортизованою собівартістю (IFRS 9)
г) за справедливою вартістю  (IFRS 9)
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» інвестиції для торгівлі обліковуються по 

справедливій вартості з віднесенням її зміни на прибуток чи збиток. Інвестиції, що мають фіксований строк 
погашення та утримуються  до погашення обліковуються по амортизованій собівартості. Інвестиції що не 
мають фіксованого строку погашення, обліковуються по собівартості. Інвестиції що утримуються для продажу 
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на власний капітал. Інвестиції в асоційовані 
компанії обліковуються по дольовому методу.

Взаємозалік 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про 

фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або 
наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

Перекласифікація фінансових активів 
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів 

та дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований у категорію кредитів та дебіторської 
заборгованості, якщо Товариство має намір і можливість утримувати даний актив у найближчому майбутньому 
або до погашення. 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у 

звітності як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують 
відображатись у звіті про фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава 
за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких 
цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Придбання цінних паперів 
за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі кредитів клієнтам. Різниця 
між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом строку 
дії договорів “репо” за методом ефективного відсотка або розраховується  при закритті «репо» операцій в 
залежності від умов договору. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій 
звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і 
відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання 
щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями.

МСБО 2 «Запаси»
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.
Запаси обліковуються по однорідним групам:
-Канцелярські та офісні матеріали
-інше
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Товариство застосовує  метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті 
або передачі у виробництво. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 
собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ході 
звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат на продаж. Чиста вартість реалізації визначається 
індивідуально для кожного найменування продукції з врахуванням маркетингової політики Товариства.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість  - це договірні вимоги, що пред’являються покупцям та іншим особам на 

отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість 
класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або 
як довгострокова  (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська 
заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникає за реалізовані протягом 
звичайної господарської діяльності товари та послуги) та неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 
Первинне визнання дебіторської заборгованості відбувається по справедливій вартості переданих активів.

В фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за 
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється враховуючи 
представлені знижки, повернення товарів та безнадійної заборгованості. 

Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на Товаристві створюється резерв сумнівних 
боргів. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх  звітних періодів та 
враховують фактори наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе витребувати  дебіторську 
заборгованість. Резерв створюється з використанням методу  індивідуальної класифікації дебіторів.

 Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення 
понад 12 місяців. 

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстроченого податку на прибуток) обліковується в 
залежності від її виду за амортизаційною або дисконтованою вартістю.  

МСБО 18 «Виручка»   
Визнання доходів 
Дохід (виручка)  від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов на основі принципу нарахування :
- сума доходу (виручка) можу бути достовірно визначена
- є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її 

завершення. Для оцінки ступеню завершеності операції використовується метод огляду виконаної роботи. 
Дохід від реалізації цінних паперів (які для Товариства є товаром) визнається тоді, коли фактично відбувся 
перехід від продавця до покупця значних ризиків, вигід та контроль над активами (право власності передано) 
та дохід відповідає всім критеріям визнання.  У відповідності з МСБО 18, МСБО32 та МСБО39.

Особливих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства не визначено. 
В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого 
періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані послуги. 

Процентний дохід визнається у тому періоді, до якого від належить виходячи з принципу нарахування.
Визнання витрат
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

МСБО 23 «Витрати на позики»
Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку по займах, кредитах, 

позиках  відповідно до МСБО23. Витрати по займах (процентні та інші витрати понесені у зв’язку з залученням 
займів)  визнаються в якості витрат того періоду, в  якому понесені з відображенням у звіті про фінансові 

результати або капіталізуються в залежності від цільового призначення.
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
Облік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) та 

поточні (строк погашення до 12 місяців). 
Довгострокові зобов’язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від 

виду або по амортизаційній або по дисконтованій вартості. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за первинною вартістю, 

яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство проводить переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до 

складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 
залишається менше ніж 365 днів.

Товариство визнає в якості резерву – резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду 
оплати праці та розрахункового  оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних 
попередніх звітних періодів враховуючи поправки на інформацію звітного періоду. 

Товариство може  формувати  резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях 
активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 
відсотків від прибутку Товариства до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства. 

Якщо внаслідок діяльності Товариства розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, 
ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків 
чистого прибутку  до досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Товариства коли у нього є поточні юридичні або 
випливаючи з практики зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне 
вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов’язань може бути достовірно оцінена.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, враховуючи оцінку вірогідності 
їх виникнення та сум погашення, отриманих від експертів.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, вони розкриваються у примітках якщо 
ймовірний відтік ресурсів є суттєвим.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової 
звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Товариством економічних вигід.

МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату (прибутку чи збитку). В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи/ не 
враховуючи  різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського 
обліку. 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок 
на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться 
до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, відображених 
безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого сукупного прибутку 
або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з 
передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку 
на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення 
сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. Враховуються також пільги з податку на прибуток для 
інвестиційних фондів відповідно до ПКУ.

МСБО19 «Виплати працівникам»
Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з МСБО19.
В процесі господарської діяльності Товариство не нараховує та не сплачує виплати працівникам за 

відсутності наявних штатних працівників. Інших виплат працівникам на Товаристві не передбачено.
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Сторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших 

осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також 
близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи є компанія пов’язаною стороною основна увага 
приділяється сутності відносин а не їх юридичній формі.

Операція з пов’язаною стороною – передача ресурсів, послуг або зобов’язань між суб’єктом 
господарювання, що звітує та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»   
 Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним видом 

діяльності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені.
Товариство займається реалізацією товарів та послуг тільки на території України, в зв’язку з цим 

географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Товариства та при появі нових видів діяльності Товариство буде 

представляти фінансову звітність у відповідності з МСБО8.
Форми фінансової звітності
Товариство визначає форми представлення   фінансової звітності:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні та 

довгострокові.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  складається методом поділу витрат за 

функціональними ознаками.
Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО7 прямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до розкриття 

інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства  є фінансовою звітністю загального призначення.
ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство 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. 

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, 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 базуються на інших факторах, в тому числі 
на очікуваннях відносно майбутніх подій. 

Застосування нових,  переглянутих та змінених  Міжнародних стандартів фінансової звітності  та 
інтерпретацій.  

При підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2016 року, Товариство застосувало всі нові та 
переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для 
застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації 
не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності Товариства.

-Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. дозволяється дострокове застосування  і, на думку 

керівництва Товариства, не роблять істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні 
поправки:

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» Поправки застосовуються ретроспективно і 
роз’яснюють наступне: Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використовувало 
керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис 
операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажа та 
валова маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають 
схожі економічні характеристики; Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається 
тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере на себе  операційні рішення, аналогічно 
інформації, що розкривається за зобов’язаннями сегмента. 

Поправка до МСБО (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Поправка застосовується 
ретроспективно і роз’яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського 
персоналу) є пов’язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття інформації про пов’язані 
сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов’язана розкрити 
інформацію про витрати, понесені у зв’язку зі споживанням послуг з управління.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не роблять 

істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ 
(IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»  роз’яснює як покупець повинен класифікувати умовне зобов’язання.

  МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 
участь в інших підприємствах»,  МСБО (IАS) 27 «Окрема фінансова звітність».

 Набувають чинності з 1 січня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не зроблять істотного впливу на 
фінансову звітність. Визначають інвестиційну організацію, розширюють перелік розкриттів про неї.

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але 
не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. В цей перелік включені стандарти, 
інтерпретації та роз’яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або 
фінансові показники Товариства.

   - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
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 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», 
яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить 
нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується 
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить 
вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та 
оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 
2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і 
планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які 
застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування 
МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних 
різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках  - окремими рядками у 
звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер 
тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову 
звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2016р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції 
Товариством не планується.

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка 

буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається 
за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і 
визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги 
до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 
з  або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює 
вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

-Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка 

відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є 
актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на 
виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки 
в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній 
основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства, оскільки воно не 
використовує заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

-Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулює облік операцій придбання часток 

у спільній діяльності,  Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність» і МСФЗ (IАS)  28 
«Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – регулюють продаж або внесення активів між 
інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої 
звітності,  МСФЗ (IFRS)  7 « Фінансові інструменти:розкриття інформації» - регулюють передання фінансового 
активу третій стороні  та розкриття інформації,  МСФЗ (IFRS)  5 « Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та припинена діяльність»  регулюють перенесення активу з категорій.  Дані поправки набувають 
чинності з   1 січня 2016р.  причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цій 
редакції Товариством здійснюється  з 01 січня 2016 року. 

В даний час керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, 
за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не завдасть суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.

Розкриття інформації, представленої в фінансовій звітності Підприємства за 2016 р.
Станом на 31.12.2016р. до складу довгострокових вкладень Фонду  які відображені в рядку 1035 балансу 

віднесені наступні інвестиції:

Об’єкт інвестування Предмет інвестицій Балансова  вартість(тис.
грн.)

Вартість на 
кінець звітного 
періоду (тис.
грн.)

Частка у загальній 
балансовій вартості 
активів(%)

   Норіан Грей ТОВ Корпоративні права 216 216 12
На рахунку  14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються цінні папери, які опинилися 

у власності підприємства не в ході нормального операційного циклу і погашення яких відбудеться через 
дванадцять місяців з дати балансу та придбані з метою отримання доходу від володіння ними. 

Товариство фінансові інвестиції відображає за історичною вартістю.
Станом на 31.12.2016р. поточні фінансові інвестиції відсутні.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних 

вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт 
і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження 
товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську 
заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

В Товариства станом на 31.12.2016 р. відображаються в рядку 1040 балансу довгострокова дебіторська 
заборгованість  у вигляді позики в сумі 47 650 тис.грн. 

В т.ч. пов’язаним особам – 47 650 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість відображена підприємством у звіті Баланс станом на 

31.12.2016 року в розмірі 149621 тис.грн., як заборгованість по реалізації цінних паперів. У Підприємства 
станом на 31.12.2016 р. безнадійна дебіторська заборгованість та сумнівні борги відсутні.

Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові 
інструменти». Резерв сумнівних боргів  не формувався.

Інформація про дебіторську заборгованість:
тис. грн.

№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Інша поточна дебіторська заборгованість 149621 149621

Разом 149621 149621
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній та іноземній валюті, готівку в 

касі підприємства.
У 2016 році Підприємство не проводило операцій з готівкою та операцій з іноземною валютою. 

Відбувалися лише безготівкові операції по поточному рахунку, пов’язані із здійсненням господарської 
діяльності Підприємства.

Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2016 р. становив 10 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки по рахунках.
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Каса 0 0
2 Поточний рахунок у банку 10 3

Разом 10 3
Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 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 відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності. 

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Статутний капітал
Станом на 31.12.2016р. зареєстрований пайовий фонд становить 190 000 тис.грн. Згідно Закону 

України «Про інститути спільного інвестування», фонд дотримується вимог щодо мінімального обсягу активів 
пайового фонду, який повинен становити не менше 1250 мінімальних заробітних  у місячному розмірі, 
встановленому законом на день реєстрації фонду як інституту спільного інвестування. 

Власники іменних цінних паперів володіють в сукупності 142000 шт. іменних сертифікатів фонду, 
загальною номінальною вартістю 142000000,00 гривень. 

Залишки на рахунках в Депозитарії, оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками 
становлять 48000 шт. номінальною вартістю 48000000,00 гривень.

У звітному періоді розмір статутного капіталу Підприємства не змінювався.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Інформація про власний капітал:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Статутний капітал 190000 190000

2 Додатковий капітал - -
2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7822 7766
3 Неоплачений капітал 48000 48000

Разом 149822 149766
Бухгалтерський  облік  власного  капіталу ведеться  на  основі  МСФЗ.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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 Поточними 
зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 
місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1. періоду.

Простроченої заборгованості на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося 
у відповідності до діючого податкового законодавства.

Інформація про зобов’язання:
тис. грн.

№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 3 2
2 Інші поточні зобов’язання 47672 -

Разом 47675 2
До інших поточних зобов’язань відносяться зобов’язання з поставки цінних паперів.
У Підприємства відсутні довгострокові та непередбачені зобов’язання.
МСБО 18 «Виручка» (Доходи) 
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати – 

також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи визнаються згідно з вимогами 
МСФЗ (IAS) 18 «Дохід». Зокрема, доходи від реалізації продукції (товарів) визнаються у разі задоволення всіх 
наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю; у підприємства 
не залишається ані подальша участь управлінського персоналу, ані ефективний контроль за проданою 
продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити; ймовірно надходження економічних вигод, 
пов’язаних з операцією; та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 
оцінити. Якщо в Товариства залишаються суттєві ризики щодо володіння, дохід не визнається. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Склад доходів 
прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 «Дохід», оскільки МСФЗ не надає вказівок 
стосовно складу доходів.

Інформація про доходи та витрати: 
Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн. Дані за 2015р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) - -
Інші фінансові доходи 72 37
Інші доходи - 288726
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) - -
Адміністративні витрати 1 2
Інші операційні витрати 15 11
Інші витрати - 206951
Фінансовий результат до оподаткування 56 81799
Дооцінка (уцінка) фінансових інвестицій - -74920
Супупний дохід 56 6879

До складу інших фінансових доходів належать отримані відсотки по договору позики в сумі 72 тис.грн. 
в т.ч.з пов’язаними сторонами 72 тис.грн..

Витрати майбутніх періодів. 
До витрат  майбутніх періодів відносяться витрати, здійснені за 12 місяців 2016 року, які підлягають 

віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Таких витрат станом на 31.12.2016р.  не обліковується. 
МСБО 23 «Витрати на позики»
Станом на 31.12.2016 року Товариство не мало позик як капіталізованих так і не капіталізованих 

(кредити, займи, позики  та ін.)
МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточна ставка податку на прибуток  у 2016 році складала 18% . Товариство має пільги  щодо сплати 

податку на прибуток відповідно ПКУ.
Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно 

різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, акциз та інші податки 
та збори. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх   положення часто нечіткі або не розроблені, 
існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що викликає загальну невизначеність і створює 
підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в 
країнах з більш розвиненими податковими системами. 

Інтерпретації керівництвом Товариства законодавства застосовного до операцій та діяльності Товариства 
може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що відбувалися і відбуваються в Україні 
вказують на те, що податкові органи  можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства 
та перевірці податкових розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

Як результат цього активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких 
несприятливих змін у політичному та економічному середовищу.

Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття Товариством позицій щодо розрахунку 
податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і призвести до нарахування податків, 
штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи прибутків,  за оцінкою   керівництва  Товариства  знаходяться 
у звичайних  невизначених   межах з низькою  ймовірністю реалізації.

Умовні активи та зобов’язання  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
У фінансовій звітності Товариства за 2015 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов’язання.
Судові справи – в ході своєї поточної діяльності Товариство у 2016 році не було об’єктом судових справ, 

розглядів, позовів та вимог та претензій. 
На думку керівництва Товариства станом на 31 грудня  2016 року відповідні положення законодавства 

інтерпретовані ним коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому знаходиться 
Товариство в зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, є високою. Для тих випадків коли на 
думку керівництва Товариства, є значні сумніви в збереженні вказаного положення Товариства  в фінансовій 
звітності визнані належні зобов’язання. 

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
 - забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
 - забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків.
 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 

зобов’язань. Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу 
та зобов’язань.

МСБО 24 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ» 
Пов’язаними особами Підприємства є:
- фізична особа – Копищик В.М., Бондаренко Е.М., Науменко Ю.А.
- юридичні особи – ТОВ НВП «І.Т.Е.М» код ЄДРПОУ 30177315, ТОВ «КВК ЛТД» код ЄДРПОУ 36899452 та 

ТОВ «Норія Грей» код 39846948
- Протягом 2016 року підприємство здійснювало операції з пов’язаною стороною ТОВ «Норія Грей» при 

наданні позики в сумі 47650 тис.грн. та оплати частки в статутному капіталі Товариства на суму 72 тис.грн. 
Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось. 

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані  товарно-

матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань, які 
б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

Політика управління ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в 

ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В 
ході процесу стратегічного планування,  керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі 
як зміна середовища, технології або зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи 
управління кожним із зазначених ризиків. 

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
учасникам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно 
переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для 
підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої 
заборгованості.

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями Товариства 
є торгова кредиторська заборгованість, заборгованість по залученим грошовим коштам клієнтів по 
брокерським договорам, інші довгострокові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної 
діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи. Такі як грошові кошти та їх еквіваленти, торгову 
дебіторську заборгованість.
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Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є ринковий 
ризик, кредитний ризик  та ризик ліквідності.

Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клієнт)  може не виконати своїх зобов’язань 
перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства.

Кредитний ризик Товариства головним чином пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю. Суми 
подаються за  вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується 
керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний 
вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової 
ставки(виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 
грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик.

Ризик ліквідності – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання 
по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності 
Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів, облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення,  
для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Зобов’язання Менше 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 5 років Більше 5 років
На 31.12.2015 2 - - -
Кредиторська 
заборгованість 2 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -
На 31.12.2016р. 47675 - - -
Кредиторська 
заборгованість 47675 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -

Ризик ліквідності незначний.
ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ    
Фінансова звітність Товариства за  12 місяців  2016 року представлена за звітною політикою у 

відповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.   
МСФЗ 8 «ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ»   
В силу специфіки діяльності Товариства  господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так 

як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. Товариство 
здійснювало посередницьку діяльність за договорами по цінних паперах та надавало послуги на фондовому 
ринку. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах  була 100%.   

Вплив інфляції на монетарні статті
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (п. 3) визначає 5 характеристик гіперінфляції  в 

країні.
а) Основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 
збереження купівельної спроможності.

б) Основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті. 

в) Продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 
коротким. 

г) Відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін. 
ґ) Кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Незважаючи на те, що один із критеріїв по визнанню гіперінфляції перевищив норму коригування статей 

фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” 
не здійснювалося. Керівництвом підприємства вирішено не здійснювати перерахунок фінансових статей.

МСБО 10 «ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на Товаристві в період між 

датою звітності – 31.12.2016 р. i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни 
(коригування) фінансової звітності, не було. 

Директор ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ 
«ДЕЛЬТА РОСТ»                                              Копищик В. М.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок 
ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ»                               Горєлов О. Ю.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНД» 

«ДЕЛЬТА РОСТ»,
активи якого перебувають в управлінні 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

 «ДЕЛЬТА ПЛЮС» 
м. Київ
2017р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО КОРПОРАТИВНОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕЛЬТА РОСТ» »
Станом на 31 грудня 2016р.

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

Керівництву ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні відомості про фонд

Повне найменування

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА 
ПЛЮС»

тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

28 серпня 2013 року №00221

реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300221
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

 50 (п’ятдесят ) років з моменту внесення Фонду до Реєстру

Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

  Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забез-
печення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів інвесторів (учасників) Фонду.

Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016 р.   ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»  здійснено ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» 
проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 
р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями), на основі Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, затверджених для обов’язко-
вого застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту , згідно рішення  Аудитор-
ської палати України від 29.12.2015 N 320/1 зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація 
– відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»,  МСА 250 «Розгляд зако-
нодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора 
дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 Ми провели аудит фінансової звітності ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»  , що додається, яка включає:

•	 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
•	 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
•	 Звіт про рух грошовий коштів за 2016р.;
•	 Звіт про власний капітал за 2016р.;
•	 Примітки до річної звітності за 2016р.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення перевірки на відповідність даних синтетич-

ного та аналітичного обліку даним фінансової звітності, тестування доказів на обґрунтування сум та інфор-
мації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2016 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що 
офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих роз’яснень   Держав-
ної служби статистики України , Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів 
оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ). 

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товари-
ство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складання звітності відповідно до МСФЗ. Облікова 
політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей 
фінансової звітності Товариства. 

Фінансова звітність  ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»     складається на основі припущення, що Товариство проводить, i 
проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на 
рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, i в разі 
прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику належним чином.

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у  річних фінансових звітах відпо-
відно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності покладається на управлінський персонал. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, здійснення досто-

вірних облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо правильності формування та розміру статутного 

капіталу та достовірності фінансової звітності в цілому на основі результатів нашого аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час перевірки використовувалися наступні методи:
а) метод аналізу даних на відповідність; 
б) метод перевірки відповідності реквізитів; 
в) інші методи, які були доступні Аудитору.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що надана Товариством інформація є 

достовірною та неупередженою. Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Під 
час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих 
у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на момент здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну та неупереджену 
основу для висловлення аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, станом 
на 31.12.2016 р. 

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його сере-
довища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на 
оцінені ризики», 560 «Подальші події», 570 «Безперервність», 700 «Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності» 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», для забезпечення обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в 
первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для складання аудиторського 
висновку про стан фінансової звітності ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
 Обставини, що призвели до модифікації думки – 
Аудитори не мали змоги отримати інформацію про власників інвестиційних сертифікатів станом на 

31.12.2016 року. від депозитарної установи ПАТ «УКРІНКОМ».
Також не створювався резервний фонд на дебіторську заборгованість та не списана 1 тис.грн. креди-

торської заборгованості на доходи в зв’язку з ліквідацією товариства. На суму списаної кредиторської забор-
гованості потрібно було збільшити суму доходів у  Звіті  про сукупний дохід за 2016р., а також у цьому Звіті 
збільшити суму прибутку за 2016 рік. Також у звіті про фінансовий стан за 2016р. на суму списаної заборго-
ваності необхідно збільшити суму прибутку та зменшити вартість кредиторської заборгованості станом на 
31.12.2016р.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що 
наявні обмеження не є суттєвими для фінансової звітності . Аудитор доходить висновку, що вищенаведені 
недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»у цілому, та не перевищують прийнятий 
рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Висловлення думки
На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про 

стан фінансової звітності ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС».

За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення 
бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.

Виражаючи умовно-позитивну думку Аудиторська компанія прийшла висновку, що інформація, яка була 
надана аудиторам для перевірки перевірена та підтверджена документально. 

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2016 року, його баланс, фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС».

 у всіх суттєвих аспектах, повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом 
на 31.12.2016р. та не суперечить нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні і не містить суттєвих перекручень.

Інші питання. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, привертаємо увагу на 
той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки під-
приємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в 
українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Наша думка не містить засте-
режень стосовно даного питання.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Розкриття інформації про пайовий фонд. 
Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС» (протокол №6  

від 27.06.2013р.)
При створенні фонду його засновниками було дотримано вимог про реєстрацію регламенту інститутів 

спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
Зареєстрований пайовий фонд становить 190 000 тис.грн. Згідно Закону України «Про інститути спільно-

го інвестування», фонд дотримується вимог щодо мінімального обсягу активів пайового фонду, який повинен 
становити не менше 1250 мінімальних заробітних  у місячному розмірі, встановленому законом на день реє-
страції фонду як інституту спільного інвестування.

Аудитором підтверджується дотримання вимог порядку формування пайового капіталу; правильність 
відображення в бухгалтерському обліку  руху коштів по бухгалтерському рахунку № 40 «Зареєстрований (па-
йовий) капітал». 
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Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року становив  149822 тис. грн.  В складі власного 
капіталу враховуються зареєстрований капітал в розмірі 190000 тис.грн., нерозподілений прибуток в розмірі 
7822 тис.грн. та неоплачений капітал в сумі 48000 тис.грн., який не змінився в порівнянні з даними 2015 року.

Фонд має Свідоцтво НКЦПФР № 00637 від 30.07.2014р. про реєстрацію випуску інвестиційних сертифі-
катів. Випущено сертифікатів на загальну суму сто дев’яносто мільйонів гривень номінальною вартістю одна 
тисяча гривень один сертифікат. Форма існування – бездокументарна. Кількість  іменних  – сто дев’яносто 
тисяч. Випуск унесено до реєстру інституту спільного інвестування та Державного реєстру випусків цінних 
паперів. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична або фізична особа, яка придбала 
інвестиційний сертифікат цього Фонду.

Згідно даних реєстру станом на 30.12.2015 року власникb іменних цінних паперів володіють в сукупності 
142000 шт. іменних сертифікатів фонду, загальною номінальною вартістю 142000000,00 гривень. 

Залишки на рахунках в Депозитарії, оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками 
становлять 48000 шт. номінальною вартістю 48000000,00 гривень, що й відображено на балансі Товариства у 
розділі «Власний капітал».

Чисті активи фонду станом на 31.12.2016р. складали 149822 тис.грн.  При визначенні вартості чистих 
активів, управлінський персонал дотримується вимог нормативно-правових актів Комісії.

Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток(збиток)
При проведенні перевірки обліку необоротних активів Товариства, станом на 31.12.2016р., на підставі 

наданої Товариством інформації, аудиторами  не було встановлено, що на балансі Товариства обліковуються 
основні засоби  та нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2016р. до складу довгострокових вкладень Фонду  які відображені в рядку 1035 балансу 
віднесені наступні інвестиції:

Об’єкт інвестування Предмет інвестицій Балансова  вартість(тис.
грн.)

Вартість на 
кінець звітного 
періоду (тис.
грн.)

Частка у загальній 
балансовій вартості 
активів(%)

   Норіан Грей ТОВ Корпоративні права 216 216 12
Товариство фінансові інвестиції відображає за історичною вартістю.
В Товариства станом на 31.12.2016 р. відображаються в рядку 1040 балансу довгострокова дебіторська 

заборгованість  у вигляді позики в сумі 47 650 тис.грн. 
В т.ч. пов’язаним особам – 47 650 тис.грн.
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають 149631 тис. грн. та характеризується 

наступними показниками:
Інша поточна дебіторська заборгованість                      149621 тис. грн.;
Грошові кошти                                                                      10 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість відображена підприємством у звіті Баланс станом на 31.12.2016 

року в розмірі 149621 тис.грн., як заборгованість по реалізації цінних паперів.
Резервний фонд не формувався за 2016 рік.Данні аналітичного обліку відповідають даним синтетичного 

обліку та даним фінансової звітності. 
Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою 

та  в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На підставі вищенаведеного 
аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам 
МСФЗ.

Зобов’язання Товариства
Станом на 31.12.2016р. зобов’язання Товариства складаються з поточних зобов’язань та забезпечень та 

становлять  47675 тис. грн., та характеризуються наступними показниками:
Кредиторська заборгованість за:
Товари, роботи,послуги                   3 тис.грн
Інші поточні зобов’язання               47672 тис.грн.   
До інших поточних зобов’язань відносяться зобов’язання з поставки цінних паперів.
Ризик ліквідності відображений Товариством в Примітках не високий.
Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов’язань Товариства. Зобов’я-

зання Товариства є реальними, оцінені належним чином та підтверджуються даними первинних документів і 
аналітичного обліку.

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, не сплачені 
штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги за 2016р. відсутні.

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною 
оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить 
висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

Доходи і витрати Товариства
Доходи і витрати Товариства класифіковані відповідно до нормативних вимог щодо визначення резуль-

татів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності та відображені достовірно та у повному обсязі.
Діяльність Товариства за 2016 рік характеризується наступними основними показниками: 

Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -
Інші фінансові доходи 72
Інші доходи -
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) -
Адміністративні витрати 1
Інші операційні витрати 15
Інші затрати -
Фінансовий результат до оподаткування 56

До складу інших фінансових доходів належать отримані відсотки по договору позики в сумі 72 тис.грн. 
в т.ч.з пов’язаними сторонами 72 тис.грн..

Дотримання вимог нормативно-правових актів
В ході проведення аудиту встановлено дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регу-

люють порядок складання та розкриття інформації .
Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ІСІ, відповідає вимогам законодавства.

Товариство дотримується вимог  законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок ак-
тивів ІСІ.

В ході перевірки встановлено, що розмір активів ІСІ відповідає мінімальному обсягу активів, встанов-
леному законом.

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту(контролю)
Відповідно до вимог законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», По-

ложення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасни-
ках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№996 від 19.07.2012 року, Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» розроблено та затверджено Протоколом № 11 від 
10.04.2014р. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке визначає та регламентує порядок 
створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю),визначає статус, функціональні 
обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту (контролю). 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Компанією створена та функціонує, представлена окремою 
посадовою особою – внутрішній аудитор (контролер) . Аудитор підтверджує наявність та відповідність систе-
ми внутрішнього аудиту (контролю), необхідною для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація про пов’язаних осіб 
    Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності було встановлено пов’язаних 

осіб Товариства таких як Пов’язаними особами Підприємства є:
- фізична особа – Копищик В.М., Горєлов О.Ю. Бондаренко Е.М., Науменко Ю.А.
- юридичні особи – ТОВ НВП «І.Т.Е.М» код ЄДРПОУ 30177315, ТОВ «КВК ЛТД» код ЄДРПОУ 36899452 та 

ТОВ «Норія Грей» код 39846948
Операції з пов’язаними сторонами 
При перевірці операцій, що можуть операціями   з пов’язаними сторонами, аудитори приділяли увагу суті 

цих господарських операцій, а не лише їх юридичній формі.  Протягом 2016 року підприємство здійснювало 
операції з пов’язаною стороною ТОВ «Норія Грей» при наданні позики в сумі 47650 тис.грн. та оплати частки 
в статутному капіталі Товариства на суму 72 тис.грн.  Також на поточний рахунок фонду надійшли відсотки за 
договором позики в сумі 72200 грн. Виникла кредиторська заборгованість з директором ТОВ «КУА «Дельта 
Плюс» по авансовому звіту на суму 2 тис.грн. .Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 
проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника

Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності не було встановлено подій після 
дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан заявника. 

Аналіз результатів пруденційних показників
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку 

та вимог до системи управління ризиками затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 01.10.2015 №1597 пруденційні показники фонду не розраховувались.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити 
під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 
570 «Безперервність»). Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що подається до регулюючого органу разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо   іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»), не виявлено. Ризиків суттєвого викривлення  фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не 
виявлено. Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, проте можуть 
мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні.

3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, 
телефон: (044)425-74-99
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної 

реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення 

Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98  терміном дії до 30.07.2020р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати Украї-

ни від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, реєстраційний  номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №25  від 06.02.2017р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 06.02.2017р. – 15.02.2017р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»   _______________ Трушкевич Т.М.
Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію 

сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Дата надання аудиторського висновку:
15 лютого 2017р.
Україна,м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4

ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗЗБВ»
Додаток 1 

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

 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» за ЄДРПОУ 05505495
Територія Львівська обл. за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання  ПАТ за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності виготовлення виробів з бетону для 
будівництва за КВЕД 23.61
Середня кількість працівників*  32   
Адреса, телефон вул. Фабрична, 61, м. Дрогобич   
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 2016 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 4139 4163
Основні засоби 1010 5768 5169
первісна вартість 1011 16160 16176
знос 1012 10392 11107
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 9907 9332
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3489 5266
Виробничі запаси 1101 1085 1987
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103 2254 3131
Товари 1104 150 148
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 279 383
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 57 141
з бюджетом 1135 88 190
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 1
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 271 1441
Готівка 1166 1
Рахунки в банках 1167 270 1441
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 4226 7422
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200
Баланс 1300 14133 16754
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
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I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2034 2034
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 652 1510
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 2692 3550
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 3864 4859
розрахунками з бюджетом 1620 51 221
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 29
розрахунками з оплати праці 1630 113
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 103 560
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
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 7423 7422
Усього за розділом III 1695 11441 13204
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс 1900 14133 16754
Керівник  О. Андрейко   
Головний бухгалтер  О. Бичко   
____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 05505495

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 21058 10370
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 ( 16528) ( 7859)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: 
прибуток 2090 4530 2511
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 153 174
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 ( 2320) ( 1755)
Витрати на збут 2150 ( 1137) (556 )
Інші операційні витрати 2180 (180 ) (147 )
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 1046 227
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 1046 227
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 188 55
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 858 172
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 858 172

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 14711 5876
Витрати на оплату праці 2505 2399 1597
Відрахування на соціальні заходи 2510 528 462
Амортизація 2515 618 633
Інші операційні витрати 2520 2174 1485
Разом 2550 20430 10053

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 8134862 8134862
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8134862 8134862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,105472 0,021143567
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 0,105472 0,021143567
Дивіденди на одну просту акцію 2650
Керівник О. Андрейко    
Головний бухгалтер О. Бичко  

КОДИ
Підприємство ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 05505495

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 25677 11705
Повернення податків і зборів 3005 45 45
у тому числі податку на додану вартість 3006 45 45
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 63
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (20013 ) (8765 )
Праці 3105 ( 1865) ( 1346)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (550 ) (661 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (1873 ) (1120 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 (61 ) ( 2)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (870 ) ( 440)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 
і зборів 3118 ( 942) (678 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (162 ) ( )
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 ( 47) ( 72)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1212 -151
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 4
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 ( 46) ( )
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 -42
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 250
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 250
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1170 99
Залишок коштів на початок року 3405 271 172
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1441 271
Керівник  О. Андрейко    
Головний бухгалтер  О. Бичко  

КОДИ
Підприємство ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 05505495
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Звіт про власний капітал 
за  2016 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 2034 6 652 2692
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2034 6 652 2692
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 858 858
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 858 858
Залишок на кінець року 4300 2034 6 1510 3550
Керівник  О. Андрейко    
Головний бухгалтер  О. Бичко  

Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» 
за рік, що закінчився 31.12.16 р

ЗМІСТ
Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» 2
Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство» 2
Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності» 2
Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність 

МСФЗ» 2
Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності» 6
Примітка 1.2.2.1 «Основні засоби» 6
Примітка 1.2.2.2 «Незавершені капітальні інвестиції» 7
Примітка 1.2.2.3 «Фінансові інструменти». 7
Примітка 1.2.2.4 «Запаси» 8
Примітка 1.2.2.5 «Фінансові зобов’язання». 9
Примітка 1.2.2.6 «Податок на прибуток» 9
Примітка 1.2.2.7 «Забезпечення» 9
Примітка 1.2.2.8 «Зобов’язання з пенсійних та інших виплат» 9
Примітка 1.2.2.9 «Капітал та виплата дивідендів» 10
Примітка 1.2.2.10 «Доходи та витрати» 10
Примітка 1.2.2.11 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань» 10
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Примітка 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність» 11
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст , в якому 

слід читати стандарти. 11
Примітка 4. «Основні засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 14
Примітка 5 . «Незавершені капітальні інвестиції (р. 1005 Баланс)» 14
Примітка 7. «Грошові кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 15
Примітка 8. «Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155 Баланс)» 15
Примітка 9. «Інші зобов’язання (р. 1510-1690 крім р.1515 Баланс)» 15
Примітка 10. «Зареєстрований капітал (р.1400  Баланс)» 15
Примітка 11. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звіту про 

фінансові результати)» 15
Примітка 12. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звіту про фінансові результати)» 16
Примітка 13. «Операції з пов’язаними особами» 16
Примітка 14. «Умовні зобов’язання» 16
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Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» 
Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство»
Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»  розташоване за 

адресою: 82103, Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61.
ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» є правонаступником ВАТ «Дрогобицький завод 

залізобетонних виробів» створеного шляхом перетворення державного підприємства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів» у відкрите акціонерне товариство. 

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 
27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Відкрите акціонерне Товариство «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів» у Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

Статут ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» зареєстровано виконавчим комітетом 
Дрогобицької міської ради розпорядженням від 04.03.1994 р. Нова редакцiя статуту затверджена загальними 
зборами акцiонерiв вiд 27.04.2011р. (Протокол №8) та зареєстрована державним реєстратором 27.01.2012 р. 
№ 1 414 105 0017 000211.

Основними видами діяльності Товариства є: 
  виготовлення виробiв iз бетону для будівництва;
  будiвництво житлових i нежитлових будівель;
  оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним 

обладнанням;
  роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними 

виробами в спецiалiзованих магазинах.
Органами управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є: 
  Загальні Збори акціонерів;
  Наглядова Рада Товариства; 
  Правління Товариства.
  Органи контролю:
  Ревізійна комісія.
Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності»
Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність 

МСФЗ»
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА  ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,ЩО 

ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає 

фінансовий стан ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» станом на 31 грудня 2016 року, а також 
результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2016 
року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

ПЕРЕЛІК ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) в редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, що розміщені 
на сайті Міністерства фінансів України станом на 31.12.2016., з врахуванням вимог Наказу Міністерства 
фінансів України від 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  включає:

▪ баланс (звіт про фінансовий стан) (далі – баланс), 
▪ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати),
▪ звіт про рух грошових коштів, 
▪ звіт про власний капітал і 
Пояснювальні примітки до фінансової звітності.  
ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИПУЩЕННЯ
Дану фінансову звітність було підготовлено на основі методу нарахування (за винятком звіту про рух 

грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операції визнаються за фактом їх здійснення (а 
не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх еквівалентів), відображаються в облікових 

записах і включаються у фінансову звітність періодів, до яких відносяться. 
Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету економічного змісту над 

юридичною формою.
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості, за винятком оцінки  деяких 

фінансових інструментів за справедливою  вартістю.
Допущення і застосовані  на їх основі розрахункові оцінки, що стосуються  формування резерву 

під знецінення дебіторської заборгованості по відображенню умовних доходів та зобов’язань, постійно 
аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у звітному періоді, 
коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.

Дана фінансова звітність складена за період, що почався 01 січня 2016р. і завершився 31 грудня 2016 р.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало 

фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО).
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою, була першою 

фінансовою звітністю Товариства складеною відповідно до МСФЗ, в якій було наведено інформацію про 
перехід Товариства на МСФЗ.

Звітність складена в валюті України – гривні.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч.
Фінансова звітність затверджена рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 01.03.2017).
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість є ціною, яка була б одержана за продаж активу чи сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості 
передбачає, що операція  продажу активу чи передачі зобов’язання відбувається:

а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або 
б) за відсутності основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього активу або зобов’язання.
Товариство повинно мати доступ до основного чи найсприятливішого ринку на дату оцінки.
Оцінюючи справедливу вартість, Товариство бере до уваги ті характеристики активу або зобов’язання, 

які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну активу або зобов’язання на дату оцінки. До таких 
характеристик належать, наприклад, такі: 

а) стан та місце розташування активу;
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує здатність учасника ринку генерувати 

економічні вигоди шляхом найвигіднішого та найкращого використання активу або шляхом продажу його 
іншому учасникові ринку, який використовуватиме цей актив найвигідніше та найкраще.

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо 
даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та 
мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Керiвництвом Товариства застосовуються певнi професійні 

судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi фiнансовiй звiтностi. Такi 
судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, 
зменшення корисності активів тощо.

Характеристика здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі
На думку Керівництва, підготовка цієї фінансової звітності ґрунтується на основі припущення, що 

Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою, тому ця фінансова 
звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації 
відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Товариство було 
б не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Судження щодо необхідності перерахування фінансової звітності, складеної на 31 грудня 2016 року у 
відповідності МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція.
Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в Україні, які включають таке (але 

не обмежуються таким):
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 
збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 
коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни ,індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
На кінець 2016 року розрахований  кумулятивний рівень інфляції за 2014-2016 роки дійсно перевищив 

показник 100% і склав 101,115%.
Дані МВФ показують, що трирічні кумулятивні рівні інфляції наявні, але немає значного перевищення 

рівня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналіз макропоказників розвитку економіки України свідчать про 
зниження факторів кумулятивної інфляції на наступний 2017 рік. (Інфляційний звіт НБУ). Тобто, якісні 
показники підтверджують, що Україна на 31.12.2016 року не є гіперінфляційною країною.

Проаналізувавши інші критерії, ми вважаємо, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) 
параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. 
Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року – із 
22 до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім 
цього, індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також, не 
можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які 
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо 
цей строк є коротким.

Відмічаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку періоду, в якому існування 
гіперінфляції ідентифіковане. Станом на дату підписання фінансової звітності існування гіперінфляції в Україні 
не ідентифіковано. 

Міністерство фінансів України (головне міністерство із тлумачення стандартів бухгалтерського обліку) 
із приводу застосування даного стандарту при складанні звітності за 2016 рік на дату підписання цієї звітності 
Керівництвом Товариства не видав жодних нормативних або інших рекомендаційних  документів. 

Враховуючи вище наведене, Керівництвом Товариства прийнято рішення не застосовувати МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Але впродовж 2017 року Керівництво буде контролювати цю ситуацію та аналізувати  як  кількісні 
фактори кумулятивної інфляції, так і якісні макропоказники, що  позитивно впливають на економічний 
розвиток, які в свою чергу  є факторами, що впливають на зниження кількісних інфляційних  складових.

Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності активів. 

Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави 
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припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцінка передбачає застосування значних суджень. 
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення та оцінки стосовно майбутнього та інші основні джерела 

невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до необхідності суттєвого 
коригування балансової вартостi відповідних активiв та зобов’язань в майбутньому.

- термін експлуатації основних засобів;
- погашення дебіторської заборгованості;
- судові справи.
Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації
Суттєві оцінки Керівництва Товариства, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних 

оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного використання основних засобів і інших 
активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни корисного використання можуть відрізнятись від оцінки 
керівництва (примітка 1.2.2.1, 1.2.2.3).

Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів включають наступні: 
- зміни у виробничих технологіях; 
- зміни у технологіях технічного обслуговування; 
- зміни регуляторних актів та законодавства; 
- непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо.
Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації активів у 

майбутньому та їхню балансову вартість. Товариство переглядає очікувані терміни корисного використання 
активів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та 
очікуваному періоді, впродовж якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Товариства. 
Будь-які зміни очікуваних термінів корисного використання або залишкової вартості відображаються на 
перспективній основі від дати зміни. Останній перегляд термінів корисного використання здійснювався станом 
на 31 грудня 2016 року.

Резерв сумнівних боргів
Керівництво Товариства регулярно перевiряє стан своєї дебiторської заборгованостi, передплат, 

здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. 
Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв 
вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення 
дебiторської заборгованостi створюється, якщо iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її погашеннi, 
використовуючи найкращу доступну інформацію щодо кредитоспроможності її дебіторів на  дату складання 
фінансової звітності. Проте фактична можливість повернення дебіторської заборгованості може відрізнятись 
від оцінок, зроблених керівництвом.

Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності»
Примітка 1.2.2.1 «Основні засоби»
Основнi засоби Товариство визнаються в якостi активiв тiльки якщо iснує впевненiсть в тому, що 

Товариство одержить певнi економiчнi вигоди в майбутньому від їх використання та вартiсть таких активiв 
може бути достовiрно оцінена (примітка 5)

Основні засоби – матеріальні цінності, термін використання більше одного року та є ймовірність 
отримання майбутніх економічних вигід.

Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості і відображаються у звітності за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу.
Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні строки корисного 

використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних засобів. Прибутки та збитки від вибуття одиниці 
основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень  від її вибуття з її балансовою вартістю та 
визнаються за чистою вартістю за рядками «Інші доходи» або «Інші витрати» у прибутку чи збитку. Після 
продажу переоцінених активів всі пов’язані з продажем суми, включені до резерву переоціни, переносяться до 
накопиченого нерозподіленого прибутку.

Подальші витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються у балансовій 
вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина дасть  Товариству майбутні економічні 
вигоди, а її вартість може бути достовірно оцінена. При цьому припиняється визнання балансової вартості 
заміненої частини.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Капіталізовані витрати включають витрати 
на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх 
здатність приносити доходи від експлуатації. 

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям 
капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Непридатні для подальшого використання  частини основних засобів визнаються в складі запасів і в 
подальшому реалізуються як брухт.     

Витрати на поточне обслуговування основних засобів визначаються у складі прибутку або збитку за 
період, у якому вони були понесені.

Знос нараховується  на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до експлуатації, а 
для активів, створених за рахунок власних  ресурсів – з дати завершення створення активу та його готовності 
до використання. Знос нараховується на вартість придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної 
вартості. Значні компоненти активу оцінюються окремо, і якщо строк корисного використання будь-якого 
компонента відрізняються від строків корисного використання решти компонентів активу, знос такого 
компонента нараховується окремо.

Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль. Ліквідаційну вартість та строк корисної експлуатації 
активу Товариство переглядає на кінець кожного фінансового року.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об’єкт основних засобів. 
Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод. 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.

Класифікацію строків корисного використання основних засобів встановлено по групах: 

№ групи Назва групи 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 6000 грн. виділяються 
Товариством в окрему групу основних засобів і вважаються малоцінними необоротними матеріальними 
активами (МНМА). У звітності включаються до статті основні засоби. В зв’язку з їх малою вартістю амортизація 
МНМА нараховується в момент введення в експлуатацію об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Протягом звітного року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання.
      
Примітка 1.2.2.2 «Незавершені капітальні інвестиції»
П. 54 МСБО 1 визначено мінімальний перелік статей що вказуються у звіті про фінансовий стан. П. 55 

та 57 МСБО 1 надано можливість додатково розкривати статті коли таке розкриття є доречним для розуміння 
фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, 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 підприємством.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, створення 
і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося. 

В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурі балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариство 
наводить її у звітності окремо.

Примітка 1.2.2.3 «Фінансові інструменти». 
Фінансові інструменти. До фінансових інструментів відносяться інвестиції в дольові та інші цінні 

папери, торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові та прирівняні до них кошти, позики, а також 
торговельна та інша кредиторська заборгованість

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, 
коли Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив, згідно з умовами договорів. 

Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні.
Фінансові активи спочатку визнаються за історичною (первісною) вартістю. Справедлива вартість 

фінансового інструменту коригується на витрати на проведення операції, які в подальшому відображуються 
у складі фінансових результатів. 

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації. 
Фінансові активи. 
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються, відповідно, як фінансові активи 

за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, позики і дебіторська 
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення та фінансові активи, наявні для продажу. При первісному 
визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов’язані зі 
здійсненням операції (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку). Під час первісного визнання Товариство 

класифікує фінансові активи та, якщо це можливо й доцільно, наприкінці кожного фінансового року 
переглядає надану класифікацію.

Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто 
на дату, коли Товариство бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцій з придбання 
або продажу відносяться операції з придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають 
передачі активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку.

Позики та дебіторська заборгованість є не котирувані на активному ринку фінансові активи, що 
передбачають одержання фіксованих або тих, що можуть бути достовірно визначеними платежів. 

До складу інших фінансових активів належать грошові кошти та їх еквіваленти, що включають кошти на 
поточних рахунках у банках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі Товариства, грошові 
кошти в «дорозі», які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним 
ризиком зміни їх вартості. 

До еквівалентів грошових коштів Товариство відносить кошти розміщені на депозитних рахунках, термін 
повернення яких на звітну дату, не перевищує три місяці.

 Припинення визнання. Визнання фінансового активу (або, частини фінансового активу або частини 
групи аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо: 

– термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 
– Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе 

зобов’язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної 
затримки по «транзитній» угоді; і або (а) Товариство передало практично всі ризики і вигоди від активу, або 
(б) Товариство не передало, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передало 
контроль над цим активом. 

Знецінення фінансових активів  наприкінці кожного звітного періоду Товариство оцінює, наявністю 
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 зобов’язань, реструктуризація заборгованості перед Товариством, зникнення 
активного ринку, тощо. 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу 
або групи фінансових активів. 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 (наступ «випадку понесення збитку»), які піддаються надійній оцінці і 
впливатимуть на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групи фінансових активів. 

Примітка 1.2.2.4 «Запаси»
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, крім товарів 

в роздрібній торгівлі які обліковуються виключно за чистою вартістю реалізації 
Собівартість складається з вартості прямих витрат на матеріали, робочу силу та частини виробничих 

непрямих витрат, розрахованих для нормального рівня виробництва, та не включає витрати на залучення 
капіталу.

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну вартість реалізації в ході звичайної господарської 
діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних з доведенням продукції до 
готовності та її реалізацією.

Для оцiнки запасiв при вiдпуску їх на виробництво, для реалiзацiї й iншому вибуттi застосовується метод 
середньозваженої вартості.

Примітка 1.2.2.5 «Фінансові зобов’язання».
Товариство може мати  наступні фінансові зобов’язання: 
дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам, 
кредиторська заборгованість.
Товариство класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні. Оцінка фінансових 

зобов’язань здійснюється за тими ж принципами що і оцінка фінансових активів.
Кредиторська заборгованість за послуги – включає розрахунки з постачальниками та підрядниками за 

одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги Товариства. 
Інша поточна кредиторська заборгованість – включає розрахунки за усіма видами платежів до 

бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, розрахунки з підзвітними особами, розрахунками 
за страхуванням, розрахунки за іншими операціями. У фінансовій звітності інша поточна кредиторська 
заборгованість групується за походженням (наприклад, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з оплати 
праці, ін.) 

Припинення визнання. Визнання фінансового зобов’язання в балансі припиняється якщо зобов’язання 
погашено, анульовано або термін його дії минув. 

Якщо фінансове зобов’язання замінюється 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 визнання нового зобов’язання, а 
різниця в їх балансової вартості визнається у звіті про фінансові результати. 

Примітка 1.2.2.6 «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 по 31 грудня 2015 року – 18 %;
з 1 січня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 січня 2017 року – 18%
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здійснювалося 

Товариством відповідно до МСФЗ. 
Примітка 1.2.2.7 «Забезпечення»
Забезпечення за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне  юридичне 

або конструктивне зобов’язання  в результаті подій, що сталися в минулому, коли існує ймовірність того, що 
погашення зобов’язання  призведе до відтоку ресурсів, що являють собою економічні вигоди, і коли існує 
можливість з достатнім  ступенем  точності оцінити суму зобов’язання. 

Примітка 1.2.2.8 «Зобов’язання з пенсійних та інших виплат»
Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників. Внески 

розраховуються як певний відсоток від загальної суми заробітної плати працівників і відносяться на витрати 
в тому ж періоді в звіті про прибутки та збитки, в якому відповідна сума заробітної плати нараховується 
працівнику.

Примітка 1.2.2.9 «Капітал та виплата дивідендів»
Статутний капітал являє собою номінальну вартість емітованих 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 (непокриті збитки) включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного 

та попередніх періоді.
Примітка 1.2.2.10 «Доходи та витрати»
  Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за 
справедливою вартістю компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або 
мита. Нижче наведено критерії, в разі задоволення яких визнається дохід:

Дохід від реалізації продукції визнається, коли значні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію, переходять до покупця (як правило, під час відвантаження товарів).

Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані та сума доходу може бути достовірно 
визначена.

Інший дохід визнається, коли є упевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від проведених 
операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за вирахуванням витрат на його 
отримання в тому періоді, в якому проведена операція.

Витрати признаються в звіті про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних 
вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання, які можуть бути достовірно оцінені.

Примітка 1.2.2.11 «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.

В процесі діяльності Товариством проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Найбільш суттєві з них:

1 ) в 2016 році:
ФОП Дмитрах – 278 тис.грн 
ТОВ «Наталі» - 18 тис.грн.
2) в 2015 році
ТОВ «Наталі» - 40.2 тис. грн.; 
ПП Дмитрах  - 920.2 тис. грн.;  
Примітка 1.2.2.12 «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. 
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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 1.2.2.13 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2016 року Товариство не вносило змін до Облікової Політики. Виправлення суттєвих помилок 

не було.
Примітка 1.2.2.14 «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 внески до незалежних органів та страхує окремих співробітників якщо це 
вимагається законодавством України. 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 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність»
Товариство  здійснює свою діяльність на території України.
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні в попередні роки, 

продовжилась і у 2016 році.
На ринок України впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які 

відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Основними зовнішніми чинниками негативного 
впливу є ведення воєнних дій на території держави, серед внутрішніх можна виділити: відсутність комплексного 
підходу уряду до покращення макроекономічних показників, поєднання і взаємне підсилення яких призводить 
до негативних ефектів розвитку економіки. В результаті відбувається падіння ВВП і прискорення темпів 
інфляції. Внутрішні політичні проблеми та посилення напруги в регіонах погіршують також інвестиційний 
клімат. Корупція та невідповідні умови ведення бізнесу призводять до відтоку інвестицій. Законодавство і 
нормативно-правові акти, які впливають на господарські організації в Україні, продовжують зазнавати стрімких 
змін, а для податкового і регуляторного середовища характерне використання різноманітних тлумачень. 

За відсутності заходів стабілізації ситуації, можна очікувати подальшого падіння промислового 
виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхідних реформ, ключовим питанням 
залишається здатність уряду впровадити всі необхідні реформи ефективно та правильно. Уряд України вже 
почав впровадження складних реформ у фінансовій, податковій, правовій та регулятивній сферах: внесено 
ряд змін до нормативно-законодавчих актів і очікується подальше вдосконалення законодавства. Майбутній 
напрям економічного розвитку України великою мірою залежить від податкової та монетарної політики Уряду, 
разом зі змінами у правовому, регуляторному та політичному середовищі.

У зв’язку з неможливістю передбачити почерговість реформ, всі антикризові заходи уряду і заходи з 
економічного відновлення, неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 
фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, 
можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і сплачувати 
свої борги в міру настання термінів їх погашення. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються урядом 
України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності банків, існує невизначеність щодо 
можливості доступу до джерел капіталу, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та 
економічні перспективи Товариства.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на розвиток економічного 
середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансове становище Товариства. Проте керівництво 
впевнене, що в ситуації, що склалася, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності та 
подальшого розвитку Товариства. 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст , в якому 
слід читати стандарти. 

Товариство вперше застосувало деякі нові стандарти і поправки до чинних стандартів, які вступають в 
силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Товариство не застосовувало 
опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.

Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися вперше 
в 2016 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного 
нового стандарту (поправки) описані нижче:

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає 

тарифного регулювання, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів 
облікової політики щодо залишків по рахунках відстрочених тарифних різниць після першого застосування 
МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відстрочених тарифних 
різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух за таким залишкам – окремими рядками в звіті 
про фінансові результати. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та 
пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. Оскільки 
Товариство вже готує звітність за МСФО, а її діяльність не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт 
не застосовується до її фінансової звітності.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часткою участі»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільної діяльності враховував придбання 

частки участі в спільній операції, діяльністю якої є бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 
3 «Об’єднання бізнесу» для обліку об’єднань бізнесу. Поправки також роз’яснюють, що існуючі частки участі 
в спільній операції не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції, 
якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери 
застосування, згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний 
контроль (включаючи звітуючу організацію), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що 
володіє кінцевим контролем.

Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участі в спільній операції, так і 
щодо придбання додаткових часток в тій же спільної операції і вступають в силу перспективно. Поправки 
не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки в аналізованому періоді частки участі в спільній 
операції не придбавалися.

Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» і МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні 

активи», які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в 
результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках 
використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації 
основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних 
активів. Поправка застосовуються перспективно і не впливає на фінансову звітність Товариства, оскільки вона 
не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод дольової участі для обліку інвестицій в 

дочірні, асоційовані та спільні підприємства в окремих фінансових звітах. Організації, які вже застосовують 
МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод дольової участі в своїх окремих фінансових звітах, повинні 
застосовувати цю зміну ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» Вибуття активів 

(або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу між власниками. 
Поправка роз’яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого повинен вважатися не новим планом 
з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не 
переривається. Дана поправка застосовується перспективно.

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»(і) Договори на обслуговування Поправка 
роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу 
участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації організація повинна оцінити 
характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які 
договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття 
інформації є необхідним для періодів, що починаються до річного періоду, в якому організація вперше 
застосовує дану поправку. (іi) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій 
звітності Поправка роз’яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються 
до скороченої проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація являється 
значним оновлення інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана поправка застосовується 
ретроспективно.

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» Поправка роз’яснює, що розвиненість ринку високоякісних 
корпоративних облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в 
якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, 
деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка 
застосовується перспективно.

МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» Поправка роз’яснює, що інформація за проміжний період 
повинна бути розкрита або в проміжній фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту 
(наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних 
посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути 
доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка 
застосовується ретроспективно.

Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСБО (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСБО (IAS) 1. 

Поправки роз’яснюють наступне:  
• вимоги до суттєвості МСБО (IAS) 1; 
• окремі статті у звіті (ах) про фінансові результати та інший сукупний дохід і в звіті про фінансовий стан 
можуть бути дезагреговані; 
• у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності; 
• частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств, які обліковуються за методом участі 
в капіталі, має бути викладена агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися як стаття, яка буде або не 
буде згодом рекласифікована в чистий прибуток або збиток.

Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних 
підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про фінансові результати та інший сукупний дохід. Дані 
поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування 
виключення з вимоги про консолідацію»

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних організацій 
згідно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, 
що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської 
організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі 
свої дочірні організації за справедливою вартістю.

Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня 
організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційної організації 
допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» дозволяють 
інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану 
його асоційованої організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх 
власних часток участі в дочірніх організаціях.

Ці поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства. 
Примітка 4. «Основні засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Відомості щодо руху основних засобів в 2016, 2015 роках наведено  в таблиці 1.

Таблиця 1, тис.грн.

Групи основних 
засобів

Залишок на початок 
року Надійшло 

за рік
Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 
за рік

Залишок на кінець 
року

первісна  
вартість знос первісна  

вартість знос первісна  
вартість знос

2016
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 11493 6355 264 11493 6619
Машини та обладнання3956 3477 10 256 3966 3733
Транспортні засоби 500 376 70 500 446
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 18 16 1 18 17
Інші основні засоби 182 157 6 3 15 176 169
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 11 11 12 12 23 23
Разом 16160 10392 22 6 3 618 16176 11007
2015
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 11493 6091 264 11493 6355
Машини та обладнання3935 3231 49 28 24 270 3956 3477
Транспортні засоби 474 306 26 70 500 376
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 18 15 1 18 16
Інші основні засоби 176 129 6 28 182 157
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 11 11 11 11
Разом 16107 9783 81 28 24 633 16160 10392

1) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, 
тощо) протягом 2015- 2016 років – 1527 тис.грн;;

2) первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на 31.12.2015р. – 396 тис.грн., на 
31.12.2016р. – 3944 тис.грн.;

3) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду – 70 тис.грн;
Примітка 5 . «Незавершені капітальні інвестиції (р. 1005 Баланс)»
Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2015р. і на 31.12.2016р. наведено в таблиці 2.

Таблиця 2, тис.грн.
Капітальні інвестиції 31.12.15р 31.12.16р.
Капітальне будівництво 4139 4139
Придбання (виготовлення) основних засобів 24
Разом 4139 4163

Примітка 6. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звіту про фінансовий стан (Баланс) обліковуються запаси Товариства, класифікацію 

залишків яких станом на 31.12.2016 року і на 31.12.2015 року наведено в таблиці 3.  Запаси призначені для 
використання у виробничому процесі , та для надання послуг у господарській діяльності Товариства. 

Таблиця 3, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016р. на 31.12.2015р. 
Сировина і матеріали 1710 965
Паливо 27 14
Тара і тарні матеріали 8 8
Запасні частини 202 79
Малоцінні та швидкозношувані предмети 40 19
Готова продукція 3131 2254
Товари 148 150
Разом 5266 3489

Примітка 7. «Грошові кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках та  в касі Товариства. 

В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено кошти в сумі 1441 
тис.грн. на рахунках в банку.

Залишки коштів станом на 31.12.2015 р. становили 271 тис.грн. , в тому числі: на банківських рахунках 
– 270 тис.грн., в касі – 1 тис.грн.  

Іншими коштами в Товариство не володіє.
Примітка 8. «Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155 Баланс)»

Таблиця 4, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016 на 31.12.2015
За продукцію, товари, роботи, послуги 383 279
За розрахунками з бюджетом 190 88
За виданими авансами 141 57
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 42

Вся дебіторська заборгованість, на думку керівництва, носить поточний характер.
Примітка 9. «Інші зобов’язання (р. 1510-1690 крім р.1515 Баланс)»

Таблиця 6, тис.грн.

Рядок Найменування статті Сума станом на 
31.12.2016р.

Сума станом на 
31.12.2015р.

Поточна заборгованість
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 221 51
1635 Зобов’язання за одержаними авансами 560 103
1690 Інші поточні зобов’язання (фінансові допомоги 

і ін.) 7422 7423

Примітка 10. «Зареєстрований капітал (р.1400  Баланс)»
Таблиця 7

рядок Найменування статті
Прості акції Привілейовані акції Всього
кількість Сума, грн кількість Сума, тис.

грн. кількість Сума, грн.

1
Статутний капітал 
на початок звітного 
періоду

8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50

2. Статутний капітал на 
кінець звітного періоду 8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50

Номінальна вартість одної простої акції – 0,25 грн.
Примітка 11. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звіту про 

фінансові результати)»
Доходи і витрати від основних видів діяльності Товариства наведено в (таблиця 8): 

Таблиця 8, тис.грн.
Статті 2016 рік 2015 рік
Доходи:
Дохід від реалізації продукції (залізобетонних виробів) 20 531 10275
Дохід від реалізації товарів (залізобетонними виробами) 416 12
Дохід від надання послуг (транзиту електроенергії) 111 83
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Дохід від реалізації матеріалів 128 131
Списання кредиторської заборгованості 2 1
Дохід від оприбуткування металобрухту 23 14
Дохід від реалізації основних засобів 28
Всього доходів: 21 211 10 544
Витрати:
Собівартість виробництва залізобетонних виробів 15 808 7 726
Собівартість товарів 609 50
Собівартість  послуг від транзиту електроенергії 111 83
Адміністративні витрати 2 320 1 755
Витрати на збут 1 137 556
Собівартість реалізованих матеріальних активів 117 132
Інші операційні витрати 63 15
Всього витрат: 20 165 10 317

Розшифровка витрат згрупованих за елементами наведено в таблиці 9:
Таблиця 9, тис.грн.

 
Собівартість 
реалізованої продукції 
(робіт, послуг)

Адміністративні 
витрати Витрати на збут Інші операційні 

витрати
2016 рік

Матеріальні витрати 14716 60 501 0
Витрати на оплату праці 636 553 334 0
Витрати на соціальне 
страхування по оплаті праці 155 126 74 0
Амортизація 556 36 12 0
Інші операційні витрати 465 1545 216 63
Всього 16528 2320 1137 63

2015 рік
Матеріальні витрати 6038 41 182 129
Витрати на оплату праці 878 460 96  
Витрати на соціальне 
страхування по оплаті праці 250 139 26  
Амортизація 489 41 11 1
Інші операційні витрати 204 1074 241 17
Всього 7859 1755 556 147

Примітка 12. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звіту про фінансові результати)»
У звіті про фінансові результати за 2016 рік включено податок на прибуток в сумі 188 тис. грн.
За 2015 рік до фінансового результату  включено поточного податку на прибуток – 41 тис.грн. і 

зменшення відстрочених податкових активів – 14 тис.грн.
Примітка 13. «Операції з пов’язаними особами»
Власниками Товариства є:

Таблиця 10
Влаcник % акцій
ТОВ «Львівський бетон» 34814969 99,630
ЗАТ ТЦП «Восток-Маклер» 23461005 0,0007
285 фіз.осіб 0,3693
Разом 100

Операцій з власниками наведено в таблиці 11:
Таблиця 11

Статті Операції з пов’язаними сторонами
2015 2016

Реалізація 344,9 1202,8
Придбання ТМЦ і послуг 414,5 881
Дебіторська заборгованість 49,5 -

Кредиторська заборгованість 9867,8 5825
Сума виплат управлінському персоналу у 2016 році становила – 41 тис.грн., у 2015 році – 45 тис.грн.
Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу.  Всі виплати працівникам 

обумовлені колективним договором.
Примітка 14. «Умовні зобов’язання»
Будь-які претензії управлінський персонал вважає не обґрунтованими та виключає ймовірність того, що 

вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства. 
Примітка 15. «Ризики»
Товариство схильне до різних ризиків. Основними видами ризиків є кредитний ризик, ризик ліквідності 

та ризик, пов’язаний з недотриманням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів. 
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна 

сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті 
невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу продукції, товарів, надання 
послуг на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. 
Політика Товариства полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату на кредитних умовах, мають 
пройти перевірку на платоспроможність. Істотні непогашені залишки також переглядаються на постійній 
основі.

Товариство формує резерв на знецінення, який є оцінкою понесених збитків стосовно торгової 
дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується 
індивідуально суттєвих ризиків.

Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків.
Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів 

та достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою Товариства є 
підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих 
постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, 
так і кредитним ризиком. Товариство здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення 
своїх зобов’язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. Запозичені кошти також 
використовуються для фінансування потреб Товариства в оборотному капіталі. 

Ризики, пов’язані з недотриманням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів. 
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, 
продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечітко сформульованими, а їх 
тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних чи центральних органів влади й інших державних 
органів. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокі. Керівництво вважає, що його розуміння положень 
законодавства, яке регулює діяльність Товариства, є правильним і діяльність Товариства здійснюється у повній 
відповідності до законодавства, що регулює його діяльність. Керівництво вважає, що Товариство нарахувала і 
сплатила всі належні податки, обов’язкові платежі і збори.

Існує ризик того, що операції й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути 
поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином 
часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi 
iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.

Примітка 16. «Політика та процеси управління капіталом»
Головними цілями управління капіталом Товариства є: 
• забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків. 
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 

підпорядкованих боргів. 
Голова правління                                        _________________________Андрейко О.О.
Головний бухгалтер                                    _________________________ Бичко О.Б.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фірми

«АУДИТ-СЕРВІС ІНК»
щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

(код за ЄДРПОУ 05505495, місцезнаходження 82103, Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. 
Фабрична, буд.61 ,дата та номер державної реєстрації 04.03.1994р.)

за 2016 рік
Загальним зборам акціонерів та керівництву 
ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод 

залізобетонних виробів» (далі – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 
31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів(за 
прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум 
і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

Товариства на 31.12.2016 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дата аудиторського звіту - 05 квітня 2017 р.
Директор по аудиту     В.К. Орлова
сертифікат серія А № 000023, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., продовжений рішенням АПУ від 

29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» за ЄДРПОУ 38214406
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою 
відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників*  3   
Адреса, телефон 02002 М.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г   
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 2016 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 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
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 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 - -
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 143 124

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - 242
з бюджетом 1135 2 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 79 10079
Поточні фінансові інвестиції 1160 10000 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 7
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 10254 10454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -
Баланс 1300 10254 10454
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 58 82
Неоплачений капітал 1425 (-) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Усього за розділом I 1495 10058 10082
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 191 372
розрахунками з бюджетом 1620 3
у тому числі з податку на прибуток 1621 3
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2 -
Усього за розділом III 1695 196 372
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 10254 10454
Керівник  Копищик В. М .
Головний бухгалтер Горєлов О. Ю.  
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____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА 
ПЛЮС»

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 38214406
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2016 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 545 351
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050
Валовий: 
прибуток 2090 545 351
збиток 2095 (-)
Інші операційні доходи 2120 107
Адміністративні витрати 2130 -289 -250
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 -225 -191
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 31 17
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 112
Інші доходи 2240 10000 -
Фінансові витрати 2250 (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-)
Інші витрати 2270 -10000 (-111)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 31 18
збиток 2295 ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 7 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 24 15
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 24 15

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 10
Витрати на оплату праці 2505 231 206
Відрахування на соціальні заходи 2510 51 32
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 225 191
Разом 2550 507 439

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  Копищик В.М.      
Головний бухгалтер Горєлов О.Ю. 

КОДИ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА 
ПЛЮС»

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

(найменування) за ЄДРПОУ 38214406
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2016 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 563 279
Повернення податків і зборів 3005 -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Інші надходження 3095 33
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (288) (51)
Праці 3105 (187) (165)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (107) (84)
Інші витрачання 3190 (4) (3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -23 9
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 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
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 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( ) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -23 9
Залишок коштів на початок року 3405 30 21
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 7 30
Керівник  Копищик В.М.  
Головний бухгалтер Горєлов О.Ю.   

КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 38214406

Звіт про власний капітал 
за  2016 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 - - - 58 - - 10058
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 10000 - - - 58 - - 10058
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 24 - - 24
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 24 - - 24
Залишок на кінець року 4300 10000 - - - 82 - - 10082
Керівник  Копищик В.М.   
Головний бухгалтер Горєлов О.Ю.   

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ
за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
   Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Компанія по управлінню активами 
« Дельта Плюс»

Загальна інформація про підприємство

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«ДЕЛЬТА ПЛЮС»

Скорочена назва ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
Код за ЄДРПОУ 38214406
Дата державної реєстрації 07.05.2012р. №1 073 102 0000 022465
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Основні види діяльності  КВЕД: 66.30 Управління фондами
Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії АЕ №286891 від 03.06.2014р. строком дії: необмежений

Перелік інституційних 
інвесторів, активи яких 
перебувають в управлінні КУА

ПУБЛІЧНОНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА ІНВЕСТ 
ПРОЕКТ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВАНС»
 «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА РОСТ»

Місцезнаходження: 02002, м.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г
Телефон 044-517-73-20
Офіційна сторінка в Інтернеті deltaplus.kiev.ua
Адреса електронної пошти deltapluskua@gmail.com

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів 

бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених 
суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів 
від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у Товаристві 
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у 
відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-
який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. 
Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, виявлення і запобігання 
випадкам шахрайства та інших порушень.

 Економічне середовище, у якому Підприємство проводить свою діяльність
Стабільність української економіки в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих 

на реформування адміністративної та правової систем, економіки в цілому та вирішення конфлікту на 
сході країни. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для 
розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у 
світовій економіці. Теперішня політична ситуація відчутно вплинула на економіку України.

Законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, 

фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній 
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політичній сферах.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати сектор та інші галузі економіки, а 

також те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, 
що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підприємства.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її  функціонування в майбутньому , 

яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському 
персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для 
значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б 
необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
 Основа підготовки
Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена  відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 
випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, 
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно 
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

  Фінансова звітність  чітко і без будь-яких застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства надання 

оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань Товариства, розкриття 
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний 
період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової 
політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче.

Основоположними допущеннями  при підготовці фінансових звітів Товариства відповідно до МСБО 1 є 
принцип нарахування та безперервність діяльності.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені 
нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів.

Склад фінансової звітності
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних 

значень (в тис. грн.).
Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
Основа надання інформації
Основою складання фінансової звітності були документи:
1.Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
3.Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
4.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Підприємства базується на чинному законодавстві України,  міжнародних стандартах 

фінансової звітності та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів 
фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звітність, складена Підприємством, ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у 
фінансовій звітності відповідно до МСФЗ та інших нормативно-правових актів.

В своїй обліковій політиці Підприємство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, 
превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності 
доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є 
історична (первісна) собівартість.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття 
майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку 
можна достовірно визначити.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена 

у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під час оцінки 
справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги характеристики відповідного активу 
або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або 
зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності 
визначається на такій основі, за виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 
«Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, 
такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 
«Зменшення корисності активів». 

Товариство  веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова звітність 
була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде згідно з вимогами українського 
законодавства, та була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці коригування включають певні 
зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну 
класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової звітності. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво  
та власники мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства в Україні. На 
думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу  а також на основі 
історичного досвіду,  який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть погашені вчасно.

Викладені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому у цій 
фінансовій звітності.

Функціональна валюта та іноземна валюта.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою та  найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються 
Товариства. Господарчі операції, що проводяться  в валютах, що відрізняються від функціональної валюти 
Товариства,  вважаються операціями  в іноземній валюті.  При первинному визнанні операції в іноземній 
валюті відображаються в функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ), що діє на дату 
здійснення операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в 
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ на дату 
складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої 
вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за 
обмінним курсом, що діяв на дату операції.

Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при  операціях погашення або переоцінки монетарних 
активів чи зобов’язань   відображаються  підсумковим загалом у Звіті про прибутки та збитки (про сукупний 
дохід)  того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках ( на поточних рахунках та депозити), 

готівкові кошти в касах, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не  обмежені  у використанні. 
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за 
ринковим методом оцінки.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти:подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка»

Первісне визнання 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  при первісному 

визнанні фінансові активи  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 фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям 
фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачі фінансових інструментів тощо). 
Під час первісного визнання фінансових активів Товариство  присвоює їм відповідну категорію і потім може 
перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче.

Дата визнання 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на 

дату, коли Товариство  стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. До стандартних 
операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких 
передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.

У відповідності з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство не визнає в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цінні папери, передані за договорами на брокерське 
обслуговування клієнтів. Дані активи обліковуються Товариством на позабалансових  рахунках. 

Інші фінансові активи обліковуються у відповідності МСБО 32 та 39 та з метою складання фінансової 
звітності класифікуються за категоріями:

- Утримуються для торгівлі
- Утримуються до погашення
- Утримуються для продажу
- Інвестиції в асоційовані компанії
- Інвестиції в дочірні підприємства 
При цьому застосовуються такі стандарти:
а) як інвестиції в асоційоване або спільне підприємство (IAS 28) 
б) як інвестиції в дочірнє підприємство (IFRS 3)
в) за амортизованою собівартістю (IFRS 9)
г) за справедливою вартістю  (IFRS 9)
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»  інвестиції для торгівлі обліковуються по 

справедливій вартості з віднесенням її зміни на прибуток чи збиток. Інвестиції, що мають фіксований строк 
погашення та утримуються  до погашення обліковуються по амортизованій собівартості. Інвестиції що не 
мають фіксованого строку погашення, обліковуються по собівартості. Інвестиції що утримуються для продажу 
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на власний капітал. Інвестиції в асоційовані 
компанії обліковуються по дольовому методу.

Взаємозалік 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про 

фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або 
наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

Перекласифікація фінансових активів 
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів 

та дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований у категорію кредитів та дебіторської 
заборгованості, якщо Товариство має намір і можливість утримувати даний актив у найближчому майбутньому 
або до погашення. 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у 

звітності як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують 
відображатись у звіті про фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава 
за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких 
цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Придбання цінних паперів 
за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі кредитів клієнтам. Різниця 
між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом строку 
дії договорів “репо” за методом ефективного відсотка або розраховується  при закритті «репо» операцій в 
залежності від умов договору. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій 
звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і 
відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання 
щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями.

МСБО 2 «Запаси»
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.
Запаси обліковуються по однорідним групам:
-Канцелярські та офісні матеріали
-інше
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Товариство застосовує  метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті 
або передачі у виробництво. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 
собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ході 
звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат на продаж. Чиста вартість реалізації визначається 
індивідуально для кожного найменування продукції з врахуванням маркетингової політики Товариства.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість  - це договірні вимоги, що пред’являються покупцям та іншим особам на 

отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість 
класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або 
як довгострокова  (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська 
заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникає за реалізовані протягом 
звичайної господарської діяльності товари та послуги) та неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 
Первинне визнання дебіторської заборгованості відбувається по справедливій вартості переданих активів.

В фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за 
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється враховуючи 
представлені знижки, повернення товарів та безнадійної заборгованості. 

Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на Товаристві створюється резерв сумнівних 
боргів.   Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх  звітних періодів та 
враховують фактори наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе витребувати  дебіторську 
заборгованість. Резерв створюється з використанням методу  індивідуальної класифікації дебіторів.

 Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення 
понад 12 місяців. 

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстроченого податку на прибуток) обліковується в 
залежності від її виду за амортизаційною або дисконтованою вартістю.  

МСБО 18 «Виручка»   
Визнання доходів 
Дохід (виручка)  від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов на основі принципу нарахування :
- сума доходу (виручка) можу бути достовірно визначена
- є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її 

завершення. Для оцінки ступеню завершеності операції використовується метод огляду виконаної роботи. 
Дохід від реалізації цінних паперів (які для Товариства є товаром) визнається тоді, коли фактично відбувся 
перехід від продавця до покупця значних ризиків, вигід та контроль над активами (право власності передано) 
та дохід відповідає всім критеріям визнання.  У відповідності з МСБО 18, МСБО32 та МСБО39.

Особливих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства не 
визначено.В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, протягом 
узгодженого періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані послуги. 

Процентний дохід визнається у тому періоді, до якого від належить виходячи з принципу нарахування. 
Визнання витрат

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

МСБО 23 «Витрати на позики»
Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку по займах, кредитах, 

позиках  відповідно до МСБО23. Витрати по займах (процентні та інші витрати понесені у зв’язку з залученням 
займів)  визнаються в якості витрат того періоду, в  якому понесені з відображенням у звіті про фінансові 
результати або капіталізуються в залежності від цільового призначення.

МСБО 17«Оренда»
Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всі вигоди 

та ризики, пов’язані з експлуатацією активу і оренда відповідає одному з критеріїв визнання відповідно до 
МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Активи, що утримуються на 
умовах фінансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою із вартостей або  за справедливою 
вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна 
заборгованість включається в баланс як зобов’язання по фінансовій оренді з розподіленням на довгострокову 
та короткострокову заборгованість. 

Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного 
терміну оренди.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
Облік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) та 

поточні (строк погашення до 12 місяців). 
Довгострокові зобов’язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від 

виду або по амортизаційній або по дисконтованій вартості. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за первинною вартістю, 
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яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство проводить переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до 

складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 
залишається менше ніж 365 днів.

Товариство визнає в якості резерву – резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду 
оплати праці та розрахункового  оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних 
попередніх звітних періодів враховуючи поправки на інформацію звітного періоду. 

Товариство може  формувати  резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях 
активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 
відсотків від прибутку Товариства до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства. 

Якщо внаслідок діяльності Товариства розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, 
ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків 
чистого прибутку  до досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Товариства коли у нього є поточні юридичні або 
випливаючи з практики зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне 
вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов’язань може бути достовірно оцінена.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, враховуючи оцінку вірогідності 
їх виникнення та сум погашення, отриманих від експертів.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, вони розкриваються у примітках якщо 
ймовірний відтік ресурсів є суттєвим.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової 
звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Товариством економічних вигід.

МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату (прибутку чи збитку).  В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи/ не 
враховуючи  різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського 
обліку. 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок 
на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться 
до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, відображених 
безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого сукупного прибутку 
або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з 
передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку 
на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення 
сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. 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. Відстрочений податок не визнається у 
відношенні наступних тимчасових різниць: різниці, пов’язані з відображенням у фінансовій звітності гудвіла та 
ті, що не зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів чи зобов’язань, факт первісного 
визнання яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Величина відстроченого 
податку визначається виходячи зі ставок податку на прибуток, які будуть застосовуватися в майбутньому, у 
момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на діючих або по суті введених у дію законах станом 
на звітну дату. Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, у якій існує ймовірність того, 
що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових різниць, 
неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових пільг. Розмір вимог по відстроченому податку 
зменшується в тому розмірі, у якому не існує більше ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода 
від реалізації податкових вимог.

МСБО19 «Виплати працівникам»
Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з МСБО19.
В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до Пенсійного фонду України 

та інші державні фонди соціального страхування за своїх працівників у розмірі, визначеному  законодавством 
України. Також колективним договором на Товаристві зокрема  та  законодавством України передбачені 
виплати при звільнені працівників, короткострокові виплати, винагороди та премії. Виплати, які пов’язані з 
нарахуванням/використанням резервів є виплати по відпусткам. Інших виплат працівникам на Товаристві не 
передбачено.

МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Сторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших 

осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також 
близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи є компанія пов’язаною стороною основна увага 
приділяється сутності відносин а не їх юридичній формі.

Операція з пов’язаною стороною – передача ресурсів, послуг або зобов’язань між суб’єктом 
господарювання, що звітує та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»   
 Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним видом 

діяльності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені.
Товариство займається реалізацією товарів та послуг тільки на території України, в зв’язку з цим 

географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Товариства та при появі нових видів діяльності Товариство буде 

представляти фінансову звітність у відповідності з МСБО8.
Форми фінансової звітності
Товариство визначає форми представлення   фінансової звітності:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні та 

довгострокові.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  складається методом поділу витрат за 

функціональними ознаками.
Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО7 прямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до розкриття 

інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства  є фінансовою звітністю загального призначення.
ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ
 При підготовці фінансової звітності Товариство 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. 

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, 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 базуються на інших факторах, в тому числі 
на очікуваннях відносно майбутніх подій. 

Застосування нових,  переглянутих та змінених  Міжнародних стандартів фінансової звітності  та 
інтерпретацій.  

При підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2016 року, Товариство застосувало всі нові та 
переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для 
застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації 
не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності Товариства.

-Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. дозволяється дострокове застосування  і, на думку 

керівництва Товариства, не роблять істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні 
поправки:

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» Поправки застосовуються ретроспективно і 
роз’яснюють наступне: Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використовувало 
керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис 
операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажа та 
валова маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають 
схожі економічні характеристики; Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається 
тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере на себе  операційні рішення, аналогічно 
інформації, що розкривається за зобов’язаннями сегмента. 

Поправка до МСБО (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Поправка застосовується 
ретроспективно і роз’яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського 
персоналу) є пов’язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття інформації про пов’язані 
сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов’язана розкрити 
інформацію про витрати, понесені у зв’язку зі споживанням послуг з управління.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не роблять 

істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ 

(IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»  роз’яснює як покупець повинен класифікувати умовне зобов’язання.
  МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 

участь в інших підприємствах»,  МСБО (IАS) 27 «Окрема фінансова звітність».
 Набувають чинності з 1 січня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не зроблять істотного впливу на 

фінансову звітність. Визначають інвестиційну організацію, розширюють перелік розкриттів про неї.
Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але 

не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. В цей перелік включені стандарти, 
інтерпретації та роз’яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або 
фінансові показники Товариства.

   - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», 

яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить 
нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується 
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить 
вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та 
оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 
2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і 
планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які 
застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування 
МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних 
різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках  - окремими рядками у 
звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер 
тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову 
звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2016р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції 
Товариством не планується.

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка 

буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається 
за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і 
визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги 
до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 
з  або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює 
вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

-Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка 

відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є 
актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на 
виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки 
в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній 
основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства, оскільки воно не 
використовує заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

-Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулює облік операцій придбання часток 

у спільній діяльності,  Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність» і МСФЗ (IАS)  28 
«Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – регулюють продаж або внесення активів між 
інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої 
звітності,  МСФЗ (IFRS)  7 « Фінансові інструменти:розкриття інформації» - регулюють передання фінансового 
активу третій стороні  та розкриття інформації,  МСФЗ (IFRS)  5 « Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та припинена діяльність»  регулюють перенесення активу з категорій.  Дані поправки набувають 
чинності з   1 січня 2016р.  причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цій 
редакції Товариством планується з 01 січня 2016 року. 

В даний час керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, 
за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не завдасть суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.

Розкриття інформації, представленої в фінансовій звітності Підприємства за 2016 р.
Станом на 31.12.2016р. довгострокові інвестиції відсутні. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх 

економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських 
документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю 
вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом визнана у сумі заборгованості бюджету 
Підприємству на певну дату.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, а саме з  єдиного соціального внеску, 
відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 31.12.2016 р. в розмірі 2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, а саме заборгованість 
по нарахованій винагороді за управління активами інститутів спільного інвестування, відображена 
Підприємством у звіті Баланс станом на 31.12.2016 р. в розмірі 124 тис. грн.

- В т.ч.з пов’язаними сторонами- 0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами відображається в рядку 1130 балансу в сумі 242 

тис.грн.
- В т.ч.з пов’язаними сторонами- 0 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 

31.12.2016 р. в розмірі 10079 тис. грн., представлена:
- Як заборгованість по реалізації цінних паперів.
- В т.ч.з пов’язаними сторонами- 0 тис.грн.
У Підприємства станом на 31.12.2016 р. довгострокова, безнадійна дебіторська заборгованість та 

сумнівні борги відсутні.
Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові 

інструменти». Резерв сумнівних боргів  не формувався .
Інформація про дебіторську заборгованість:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 124 143
2 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 242 0
1 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2 2
2 Інша поточна дебіторська заборгованість 10079 79

Разом 10447 224
Поточні фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2016р. поточні фінансові інвестиції відсутні. В  2016 рік була реалізація векселя. Інших 

цінних паперів на балансі не знаходиться.
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній та іноземній валюті, готівку в 

касі підприємства.
У 2016 році Підприємство проводило операції з готівкою лише з приводу виплати заробітної плати 

працівникам, операції з іноземною валютою не здійснювались. Відбувалися лише безготівкові операції по 
поточному рахунку, пов’язані із здійсненням господарської діяльності Підприємства.

Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2016 р. становив 7 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки по рахунках .
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Каса 0 0
2 Поточний рахунок у банку 7 30

Разом 7 30
Звіт про рух грошових коштів
 Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат 
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грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Статутний капітал
Розмір власного капіталу Товариства  відповідає вимогам законодавства України зокрема вимогам 

ст.144 Цивільного кодексу України. Сума статутного капіталу на 31.12.2016 року становить 10 000 тис. грн. що 
є більшим від встановленого чинним законодавством мінімуму власного капіталу. 

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016р. відповідає вимогам чинного 
законодавства щодо підтримання розміру власного капіталу в сумі, не менш ніж 7 000 000,00 грн.

Станом на 01.01.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 10 000 000,00грн. 
(Десять мільйонів грн. 00коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування».

Засновником Товариства було  ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ ОМЕГА» код ЄДРПОУ 37640207. Учасником 
Товариства на 31.12.2016р. є ТОВ НІКОС-ЛАЙН», код ЄДРПОУ 38886817.

Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства сплачено повністю за рахунок внесків засновників 
створений статутний капітал в розмірі 10 000 тис. грн.

Статутний капітал повністю сформований у попередні звітні періоди шляхом внесення грошових коштів 
на поточний рахунок Підприємства.

У звітному періоді розмір статутного капіталу Підприємства не змінювався.
Статутний капітал станом на 31.12.2016 р. становить 10 000 тис.грн.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Інформація про власний капітал:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Статутний капітал 10000 10000
2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 82 58
3 Неоплачений капітал 0 0

Разом 10082 10058
Бухгалтерський  облік  власного  капіталу ведеться  на  основі  МСФЗ.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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 
Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не 
більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 
МСБО 1.

періоду.
Простроченої заборгованості на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося 

у відповідності до діючого податкового законодавства.
Інформація про зобов’язання:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 372 191
2 Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 0 3
3 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 0 0
4 Інші поточні зобов’язання 0 2

Разом 372 196
До складу рядку 1615 балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи ,послуги» 

включено наступну заборгованість :
•	 заборгованість за розрахунками з надання послуг в сумі 372 тис.грн. Заборгованість почала 

погашатись в 2017 році.
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 0 тис.грн.
У Підприємства відсутні довгострокові та непередбачені зобов’язаня .
У Підприємства відсутня поточна заборгованість з виплати заробітної плати, а також довгострокових та 

непередбачених зобов’язань у Підприємства у 2016 році не має. 
ДОХОДИ І ВИТРАТИ
МСБО 18 «Виручка» (Доходи) 
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати – 

також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи визнаються згідно з вимогами 
МСФЗ (IAS) 18 «Дохід». Зокрема, доходи від реалізації продукції (товарів) визнаються у разі задоволення всіх 
наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю; у підприємства 
не залишається ані подальша участь управлінського персоналу, ані ефективний контроль за проданою 
продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити; ймовірно надходження економічних вигод, 
пов’язаних з операцією; та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 
оцінити. Якщо в Товариства залишаються суттєві ризики щодо володіння, дохід не визнається. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Склад доходів 
прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 «Дохід», оскільки МСФЗ не надає вказівок 
стосовно складу доходів.

Інформація про доходи та витрати: 
тис. грн.

№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
Доходи

1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 545 351

2 Інші операційні доходи - 107
3 Інші фінансові доходи, в т.ч.: – -

     отримані відсотки – -
4 Інші  фінансові доходи - 112
5 Інші доходи 10000 -

Витрати
1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - -
2 Адміністративні витрати 289 250
3 Інші операційні витрати 225 191
4 Фінансові витрати - -
5 Інші витрати 10000 111

До іншіх  фін доходів включені доходи від реалізації поточних фінансових інвестицій
До інших опер.витрат включені витрати на собівартість реалізованих інвестицій
Доходу від продажу фінансових інвестицій не виникло.
Витрати майбутніх періодів. 
До витрат  майбутніх періодів відносяться витрати, здійснені за 12 місяців 2016 року, які підлягають 

віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Таких витрат станом на 31.12.2016р.   не обліковується. 
МСБО 23 «Витрати на позики»
Станом на 01.01.2016р. та  31.12.2016 року Товариство не мало позик як капіталізованих так і не 

капіталізованих (кредити, займи, позики  та інш.)
МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточна ставка податку на прибуток  у 2016 році складала 18% Товариство за 2016 рік мало дохід 

за даними бухгалтерського обліку менше 20 млн.грн. та прийняло рішення в податковому обліку не 
застосовувати різниці, які коригуватимуть фінансовий результат. У  2016 році в Товариства  не виникали 
ВПА (відстрочені податкові активи) чи ВПЗ (відстрочені податкові зобов’язання)  так як тимчасові різниці, які 
виникали в попередніх роках у зв’язку з тим, що бухгалтерська база (БА) та податкова база (ПБ), які раніше 
відрізнялися на суми дооцінки /уцінки  поточних фінансових інвестицій  до справедливої вартості, у 2016 
році зрівнялися.  Інших розбіжностей між БА та ПБ пов’язаних з встановленням різних строків експлуатації 
основних засобів, переоцінок, резервів  та інш. не було.

Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно 
різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, акциз та інші податки 
та збори. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх   положення часто нечіткі або не розроблені, 
існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що викликає загальну невизначеність і створює 
підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в 
країнах з більш розвиненими податковими системами. 

Інтерпретації керівництвом Товариства законодавства застосовного до операцій та діяльності Товариства 
може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що відбувалися і відбуваються в Україні 
вказують на те, що податкові органи  можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства 
та перевірці податкових розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

Як результат цього активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких 
несприятливих змін у політичному та економічному середовищу.

Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття Товариством позицій щодо розрахунку 
податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і призвести до нарахування податків, 
штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи прибутків,  за оцінкою   керівництва  Товариства  знаходяться 
у звичайних  невизначених   межах з низькою  ймовірністю реалізації.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного податку на прибуток. 
Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподаткованого прибутку за рік. 

Умовні активи та зобов’язання  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
У фінансовій звітності Товариства за 2016 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов’язання.
Судові справи – в ході своєї поточної діяльності Товариство у 2016 році не являлося об’єктом судових 

справ, розглядів, позовів та вимог та претензій. 
На думку керівництва Товариства станом на 31 грудня  2016 року відповідні положення законодавства 

інтерпретовані їм коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому знаходиться Товариство 
в  зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, являється високою.   Для тих випадків коли на 
думку керівництва Товариства, є значні сумніви в збереженні вказаного положення Товариства  в фінансовій 
звітності визнані належні зобов’язання. 

В процесі своєї господарської діяльності з 2017 р.Товариство схильне до  ряду  ризиків, що притаманні як 
сфері професійної діяльності на фондовому ринку  зокрема так і господарській діяльності вцілому.  Загальна 
політика Товариства по управлінню ризиками націлена на мінімізацію потенційних наслідків для  Товариства. 
НКЦПФР України встановлюючи  пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки 
ризиків діяльності, використовує такі показники:
Мінімальний розмір власних коштів
Норматив достатності власних коштів
Коефіцієнт покриття операційного ризику
Коефіцієнт фінансової стійкості

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
 - забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
 - забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків.
 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 

зобов’язань.  Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу 
та зобов’язань.

МСБО 24 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ» 
Протягом 2016 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата 

відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, 
іншому управлінському персоналу не здійснювались.

Пов’язаними особами Підприємства є:
- фізичні особи – Копищик Віра Михайлівна та  Горєлов Олексій Юрійович
- юридична особа ТОВ «НІКОС-ЛАЙН»
- Протягом 2016 року підприємство здійснювало операції з пов’язаними сторонами по виплаті 

заробітної плати.Начислена заробітна плата за 2016 рік Копищик В.М. – 75200,00 грн. 
- Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось. 
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані  товарно-

матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань, які 
б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

Політика управління ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в 

ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В 
ході процесу стратегічного планування,  керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі 
як зміна середовища, технології або зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи 
управління кожним із зазначених ризиків. 

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
учасникам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно 
переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для 
підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої 
заборгованості.

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями Товариства 
є торгова кредиторська заборгованість, заборгованість по залученим грошовим коштам клієнтів по 
брокерським договорам, інші довгострокові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної 
діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи. Такі як грошові кошти та їх еквіваленти, торгову 
дебіторську заборгованість.

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є ринковий 
ризик, кредитний ризик  та ризик ліквідності.

Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клієнт)  може не виконати своїх зобов’язань 
перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства.

Кредитний ризик Товариства головним чином пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю. Суми 
подаються за  вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується 
керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний 
вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової 
ставки(виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 
грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик.

Ризик ліквідності – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання 
по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності 
Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів, облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення,  
для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Зобов’язання Менше 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 5 років Більше 5 років
На 31.12.2015 196 - - -
Кредиторська 
заборгованість 196 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -
На 31.12.2016р. 372 - - -
Кредиторська 
заборгованість 372 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -

Ризик ліквідності не високий.
ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ    
Фінансова звітність Товариства за  12 місяців  2016 року представлена за звітною політикою у 

відповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.   
 МСФЗ 8 «ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ»   
В силу специфіки діяльності Товариства  господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так 

як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. Товариство 
здійснювало посередницьку діяльність за договорами по цінних паперах та надавало послуги на фондовому 
ринку. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах  була 100%.   

Вплив інфляції на монетарні статті
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (п. 3) визначає 5 характеристик гіперінфляції  в 

країні.
а) Основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються 
для збереження купівельної спроможності.

б) Основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті. 

в) Продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 
коротким. 

г) Відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін. 
ґ) Кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Незважаючи на те, що один із критеріїв по визнанню гіперінфляції перевищив норму коригування 

статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції” не здійснювалося. Керівництвом підприємства вирішено відповідно до наказу №9 від 
30.12.2016р. не здійснювати перерахунок фінансових статей.

МСБО 10 «ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на Товаристві в період між 

датою звітності – 31.12.2016 р. i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни 
(коригування) фінансової звітності, не було.

Директор                                                       Копищик В.М.
Головний бухгалтер                                     Горєлов О.Ю.
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
Станом на 31 грудня 2016р.

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

Керівництву 
ТОВ «КУА«ДЕЛЬТА ПЛЮС»

1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про Товариство

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

Код за ЄДРПОУ 38214406
Основні види діяльності  КВЕД: 66.30 Управління фондами
Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії АЕ №286891 від 03.06.2014р. строком дії: необмежений

Перелік інституційних інвесторів, 
активи яких перебувають в 
управлінні КУА

ПУБЛІЧНОНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА ІНВЕСТ 
ПРОЕКТ»
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Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016 р.  ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС»  здійснено ПП «АФ 

«АУДИТ-ОПТІМ» проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-
XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями), на основі 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
затверджених для обов’язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту 
, згідно рішення  Аудиторської палати України від 29.12.2015 N 320/1 зокрема до МСА 700 «Формування 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 
МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»,  МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», тощо. Ці 
стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської 
перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Дельта Плюс», що додається, яка включає:

•	 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
•	 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
•	 Звіт про рух грошовий коштів за 2016р.;
•	 Звіт про власний капітал за 2016р.;
•	 Примітки до річної звітності за 2016р.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення перевірки на відповідність даних синтетич-

ного та аналітичного обліку даним фінансової звітності, тестування доказів на обґрунтування сум та інфор-
мації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2016 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що 
офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих роз’яснень   Держав-
ної служби статистики України , Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів 
оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ). 

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товари-
ство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складання звітності відповідно до МСФЗ. Облікова 
політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей 
фінансової звітності Товариства. 

Фінансова звітність  ТОВ «КУА «Дельта Плюс»   складається на основі припущення, що Товариство про-
водить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше 
ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського 
обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику 
належним чином. 

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансо-
вих звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у  річних фінансових звітах відпо-
відно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності покладається на управлінський персонал. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, здійснення досто-
вірних облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо правильності формування та розміру статутного 

капіталу та достовірності фінансової звітності в цілому на основі результатів нашого аудиту. Ми провели ау-
дит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом го-
сподарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зробле-
них управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час перевірки використовувалися наступні методи:
а) метод аналізу даних на відповідність; 
б) метод перевірки відповідності реквізитів; 
в) інші методи, які були доступні Аудитору.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що надана Товариством інформація є 

достовірною та неупередженою. Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Під 
час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих 
у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на момент здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну та неупереджену 
основу для висловлення аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, станом 
на 31.12.2016 р. 

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його сере-
довища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на 
оцінені ризики», 560 «Подальші події», 570 «Безперервність», 700 «Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності» 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», для забезпечення обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в 
первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для складання аудиторського 
висновку про стан фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Обставини, що призвели до модифікації думки – 
Товариством не сформовано резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості на загальну суму 139 

тис. грн. На суму резерву Товариство повинно було збільшити суму  витрат у  Звіті  про сукупний дохід за 
2016р., а також у цьому Звіті збільшити суму збитку за 2016 рік. Також у звіті про фінансовий стан за 2016р. 
на суму резерву необхідно збільшити суму неперекритого збитку та зменшити вартість дебіторської заборго-
ваності станом на 31.12.2016р. 

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні 
обмеження не є суттєвими для фінансової звітності . Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки 
не є суттєвими у контексті фінансової звітності ТОВ «КУА «Дельта Плюс» у цілому, та не перевищують прийня-
тий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Висловлення думки
На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про 

стан фінансової звітності ТОВ «КУА «Дельта Плюс»
За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення 

бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.
Виражаючи умовно-позитивну думку Аудиторська компанія прийшла висновку, що інформація, яка була 

надана аудиторам для перевірки перевірена та підтверджена документально. 
На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 

Товариства на 31 грудня 2016 року, його баланс, фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ТОВ «КУА «Дельта Плюс» у всіх суттєвих аспектах, повно 
і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016р. та не суперечить 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні і не містить суттєвих 
перекручень.

Інші питання. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, привертаємо увагу на 
той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки під-
приємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в 
українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Наша думка не містить засте-
режень стосовно даного питання.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України
В ході проведення перевірки було встановлено що розмір власного капіталу Товариства  відповідає ви-

могам законодавства України зокрема вимогам ст.144 Цивільного кодексу України. Сума статутного капіталу 
на 31.12.2016 року становить 10 000 тис. грн. що є більшим від встановленого чинним законодавством міні-
муму власного капіталу. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016р. становить 10082 тис. грн. 
Згідно п.4. ст.144 ЦКУ «Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чи-
стих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство 
зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в 
установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість 
чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, 
товариство підлягає ліквідації.

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016р. відповідає вимогам чинного 
законодавства щодо підтримання розміру власного капіталу в сумі, не менш ніж 7 000 000,00 грн.

Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток(збиток)
Станом на 31.12.2016р. активи Товариства складаються з оборотних активів та становлять 10454 тис. 

грн. 
При проведенні перевірки обліку необоротних активів Товариства, станом на 31.12.2016р., на підставі 

наданої Товариством інформації, аудиторами  не було встановлено, що на балансі Товариства обліковуються 
основні засоби  та нематеріальні активи .

Станом на 31.12.2016р. довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції відсутні. 
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають 10454 тис. грн. та характеризується 

наступними показниками:
тис. грн.

№ з/п Показник 2016 рік
1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 124
2 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 242
3 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2
4 Інша поточна дебіторська заборгованість 10079
5 Грошові кошти 7

Разом 10454
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмір дебіторської заборгованості складає 10447 тис. грн. Резерв 

сумнівних боргів у періоді, що перевірявся Товариство не створювало. Данні аналітичного обліку відповідають 
даним синтетичного обліку та даним фінансової звітності.

Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 
31.12.2016 р. в розмірі 10079 тис. грн., представлена:

- Як заборгованість по реалізації цінних паперів.
- В т.ч.з пов’язаними сторонами- 0 тис.грн.
Станом на 31.12.2016р. зобов’язання Товариства складаються з поточних зобов’язань та забезпечень та 

становлять 372 тис. грн., та характеризуються наступними показниками:
Інформація про зобов’язання:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік
1 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 372
2 Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 0
3 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 0
4 Інші поточні зобов’язання 2

Разом 372
Доходи і витрати Товариства класифіковані відповідно до нормативних вимог щодо визначення резуль-

татів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності та відображені достовірно та у повному обсязі.
 Діяльність Товариства характеризується наступними основними показниками:  

тис. грн.
Інформація про доходи та витрати: 

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік

Доходи
1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 545 351
2 Інші операційні доходи - 107
3 Інші фінансові доходи, в т.ч.: – -

     отримані відсотки – -
4 Інші  фінансові доходи - 112
5 Інші доходи 10000 -

Витрати
1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - -
2 Адміністративні витрати 289 250
4 Інші операційні витрати 225 191
5 Фінансові витрати - -
6 Інші витрати 10000 111
7 Витрати з податку на прибуток 7 3

До іншіх  фін доходів включені доходи від реалізації поточних фінансових інвестицій
До інших опер.витрат включені витрати на собівартість реалізованих інвестицій
Доходу від продажу фінансових інвестицій не виникло.
Формування та сплата статутного капіталу
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 10 000 000,00грн. 

(Десять мільйонів грн. 00коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування».
Засновником Товариства було  ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ ОМЕГА» код ЄДРПОУ 37640207. Учасником 

Товариства на 31.12.2015р. є ТОВ НІКОС-ЛАЙН», код ЄДРПОУ 38886817.
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства сплачено повністю. 
Дотримання вимог нормативно-правових актів
В ході проведення аудиту встановлено дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що 

регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніям з управління активами.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту(контролю)
Відповідно до вимог законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», По-

ложення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасни-
ках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№996 від 19.07.2012 року, Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» розроблено та затверджено Протоколом № 11 від 
10.04.2014р. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке визначає та регламентує порядок 
створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю),визначає статус, функціональні 
обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту (контролю). Служба внутрішнього аудиту (контролю) 
Компанією створена та функціонує, представлена окремою посадовою особою – внутрішній аудитор (контр-
олер). Аудитор підтверджує наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідною 
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК № 380   17.04.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА22

Протягом звітного року у Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
•	 Загальні Збори Учасників - вищий орган Товариства. Складається з Учасників Товариства або 

призначених ними представників;
•	 Директор - виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Загальні збори учасників Товариства з метою затвердження результатів фінансово-господарської діяль-

ності, річної фінансової звітності та затвердження договорів з аудитором не проводилися. Слід зазначити що 
дані питання віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління ТОВ «КУА «Дельта 
Плюс» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Товари-
ства  відповідає вимогам Статуту і в повному обсязі відповідає вимогам ЗУ «Про господарські товариства».

Інформація про пов’язаних осіб 
Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності було встановлено пов’язаних осіб 

Товариства таких як фізична особа – Копищик Віра Михайлівна та юридична особа ТОВ «НІКОС-ЛАЙН», опера-
ції з пов’язаними особами були в вигляді виплаченої заробітної плати за звітний період .

 Операції з пов’язаними сторонами 
При перевірці операцій, що можуть операціями   з пов’язаними сторонами, аудитори приділяли увагу 

суті цих господарських операцій, а не лише їх юридичній формі.  Впродовж 2016 року Компанія здійснювала 
операцій з пов’язаними сторонами, а саме виплати провідному управлінському персоналу. До складу управ-
лінського персоналу належить Директор Товариства. За 2016 рік загальна сума винагороди основного керів-
ництва була включена до адміністративних витрат і склала 75  тис. грн. Винагорода основного керівництва 
складається виключно із заробітної плати. Інших операції з пов’язаними сторонами в Компанії не відбувалось.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 
проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника

Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності не було встановлено подій після 
дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан заявника. 

Аналіз результатів пруденційних показників
Протягом 2016 року на підставі  Положення щодо нормативів професійної діяльності на фондовому 

ринку - діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів (діяльність з управління активами) затвер-
дженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015р. №1597 «TOB «КУА «Дельта Плюс» розраховувало усі необхідні 
показники і подавало їх в установленому порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підприємство забезпечує дотримання показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики 
професійної діяльності на фондовому ринку, з фіксацією та зберіганням результатів такого розрахунку на 
паперових та електронних носіях.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано - немає 
розбіжностей в облікових записах, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або не-
звичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності 
Підприємства.

 Інформація щодо чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів 
діяльності Компанії, готувалась на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до законодавства.

Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків Компанії
Компанією розроблено власну систему відповідних заходів , що відповідає обсягу та характеру діяль-

ності Компанії із врахуванням властивих їй видів ризиків та та призначено відповідального працівника , до 

повноважень якого входить реалізація функцій СУР. Також розроблено та затверджено вищим органом управ-
ління внутрішній документ , яки регламентує функціонування СУР та визначає ризики Компанії та систему 
заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність Компанії і встановлює права й обов’язки та 
розподіляє відповідальність між структурними підрозділами, посадовими особами та працівниками Компанії 
у процесі управління ризиками.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити 
під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 
570 «Безперервність»). Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що подається до регулюючого органу разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо   іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»), не виявлено. Ризиків суттєвого викривлення  фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не 
виявлено. Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, проте можуть 
мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні.

3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, 
телефон: (044)425-74-99
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної 

реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення 

Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98  терміном дії до 30.07.2020р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати Украї-

ни від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, реєстраційний  номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 10 від 25.01.2017р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 25.01.2017р. – 10.02.2017р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»   _______________ Трушкевич Т.М.
Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію 

сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Дата надання аудиторського висновку:
10 лютого 2017р.
Україна,м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«НАДІЯ УКРАЇНИ»

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Надія України» за ЄДРПОУ 34067398
Територія Україна за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників*  59   
Адреса, телефон 02121 м. Київ, вул. Декабристів, буд. 3, офіс 702   
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 2016 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 691 657
первісна вартість 1011 947 978
знос 1012 256 321
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 5053 9316
Відстрочені податкові активи 1045 797 820
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 6541 10793
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5 12
Виробничі запаси 1101 5 12
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 406 307
з бюджетом 1135 29 22
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 1140 243 368
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12467 16669
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 6938 10322
Готівка 1166 43 4
Рахунки в банках 1167 6895 10318
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 20088 27700
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 26629 38493
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 36202 45806
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 1095 1414
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 1095 1414
Резервний капітал 1415 48 48
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (12137) (10703)
Неоплачений капітал 1425 (-) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 25208 36565
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 16 16
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 1121 1492
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 - 100
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 281 319
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 3 1
Усього за розділом III 1695 1421 1928
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 26629 38493
Керівник  Копил Андрій Миколайович    
Головний бухгалтер Сидоренко Людмила Федорівна   
____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Надія України» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 34067398

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 р.

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 10440 8011
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 10440 8011
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 641 507
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
Адміністративні витрати 2130 (7812) (6691)
Витрати на збут 2150 (2358) (2362)
Інші операційні витрати 2180 (638) (465)
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 273 -
збиток 2195 (-) (1000)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 1156 702
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (18) (36)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1411 -
збиток 2295 (-) (334)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 23 13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 1434 -
збиток 2355 (-) (321)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код  
рядка

За звітний  
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 -
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 1434 (321)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 255 226
Витрати на оплату праці 2505 5652 5327
Відрахування на соціальні заходи 2510 1234 1449
Амортизація 2515 161 106
Інші операційні витрати 2520 3506 2410
Разом 2550 10808 9518

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  Копил Андрій Миколайович    
Головний бухгалтер Сидоренко Людмила Федорівна

КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Надія України» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 34067398

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 10636 7871
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 17 2
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 83 63
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 29198 25387
Інші надходження 3095 880
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) (1672)
Праці 3105 ( ) (4254)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) (1736)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) (946)
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 ( ) (946)
Витрачання на оплату авансів 3135 (373) (199)
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 ( ) (25866)
Інші витрачання 3190 ( ) (339)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (809) (809)
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 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (-) (-)
необоротних активів 3260 (374) (374)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (374) (374)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 6664 6664
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - ( )
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) ( )
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6664 6664
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3384 5481
Залишок коштів на початок року 3405 6938 1158
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 299
Залишок коштів на кінець року 3415 10322 6938
Керівник  Копил Андрій Миколайович  
Головний бухгалтер Сидоренко Людмила Федорівна

КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надія України» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 34067398

Звіт про власний капітал 
за  2016 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 36202 - 1095 48 (12137) - - 25208
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 36202 - 1095 48 (12137) - - 25208
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 1434 - - 1434
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 9704 - - - - (9704) - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - 319 - - 9704 - 10023
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 (100) - - - - - - (100)
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 9604 - 319 - 1434 - - 11357
Залишок на кінець року 4300 45806 0 1414 48 (10703) - - 36565
Керівник  Копил Андрій Миколайович  
Головний бухгалтер Сидоренко Людмила Федорівна 
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Примітки до фінансової звітності 
Фінансова звітність ТОВ «Фінансова компанія «НАДІЯ УКРАЇНИ»» підготовлена за звітний рік, який 

включає період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
1. Інформація про Товариство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (далі – 
Товариство), код ЄДРПОУ – 34067398. Юридична адреса Товариства: 02121, м. Київ, вул. Декабристів, буд.3, 
офіс 702.

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг-
кредитування фізичних та юридичних осіб.

Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених Законодавством. Протягом звітного року 
Товариство обслуговувало юридичних осіб, підприємців, фізичних осіб.

Кількість працівників складала станом на :
31 грудня 2015 р.                           66 чоловік  
31 грудня 2016 р.                           59 чоловік.
 Станом на 31 грудня 2015 та 2016 років такі учасники  володіли частками Товариства:

№ п/п Учасник товариства
Частка учасника , (%)
Станом на 
31.12.2015р.

Станом на 
31.12.2016р.

1 Благодійна організація «Фонд підтримки малого 
бізнесу «Надія України» 7,24 5,62

2 Місцевий фонд підтримки малого бізнесу «Надія 
України». 16,3 12,76

3 «Хоуп Інтернешнл» 22,31 24,77
4 «Хоуп Едвансмент, ІНК» 44,39 49,14
5 ТОВ «Дігніті Білдерз» 9,76 7,71

2. Основа підготовки фінансової звітності .
 Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 
році, датою переходу на МСФЗ було визначено - 1 січня 2013 року. 

 Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73.  

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані  
нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх наданим 
в звітності періодам, якщо не вказано інше. 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 
бухгалтерських записів  згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, 
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 
Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю,що відповідає вимогам МСФЗ 10 в зв’язку з тим, 
що керівництво не вбачає достатнього рівня контролю над емітентами фінансових активів, якими володіє 
Компанія. 

Валюта надання інформації
 Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. Фінансова 

звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. 
Принцип безперервності діяльності. 
Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності. 

В найближчому майбутньому Компанія продовжуватиме 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 та розвитку фондового ринку України. 
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанія функцiонуватиме в майбутньому. 
Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Компанією узятих на себе зобов’язань, в ходi своєї 
звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених 
сум активiв, якi були б необхiдними, якби Компанія не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в 
майбутньому або у випадку, коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної 
господарської дiяльностi.

3. Основні принципи облікової політики
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
Статуту Товариства та Облікової політики.  

Облікова політика з 2013 року була затверджена наказом від 03.01.2013 р. № 5-ОП.
У 2015 року відбулися незначні зміни в обліковій політиці підприємства щодо застосування ставки 

дисконтування на рівні середньо ринкової ставки за банківськими депозитами. З 01 січня 2016 року відбулися 
незначні зміни в обліковій політиці пов`язані із змінами податкового законодавства – змінені вартісні критерії 
віднесення матеріальних цінностей до складу основних засобів. 

Облікова політика застосовувалась послідовно для подібних операцій, інших подій, внесені зміни не 
вплинули на співставлення поточної інформації з даними минулих періодів.

Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах 
фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариства.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації спеціального 
призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх 
представлених звітних періодів. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 р. Товариство дотримувалося принципів складання 
фінансової звітності та якісних характеристик фінансової інформації, викладених у Концептуальній основі  
складання фінансової звітності за МСФЗ, а саме:

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, 
а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого 
вони відносяться); 

- зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 

обачність, повнота);
- зіставності;
- можливості перевірки, тощо.
Під час складання фінансових звітів застосовувалась історична (первісна) собівартість, амортизована 

собівартість та справедлива вартість.
Активи та зобов’язання оцінюються та відображаються в обліку таким чином, щоб не переносити наявні 

фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу Товариства, на наступні звітні періоди. 
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі 

грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) основних засобів або нематеріальних активів.

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - це вартість фінансового 
активу або фінансового зобов’язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених 
коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов’язані з ініціюванням 
фінансового активу або фінансового зобов’язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої 
амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також 
зменшена на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу.

Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Активи первісно визнаються у випадку, коли Компанія контролює їх, несе усі вагомі ризики, очікує 
отримати усі основні вигоди від використання таких активів, а їх вартість може бути надійно визначена. Активи 
визнаються в дату переходу основних ризиків та вигод, що виникають під час використання цих активів. 

Активи обліковуються першочергово за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або 
справедливою вартістю), якщо інший метод оцінки для деяких видів активів не передбачено обліковою 
політикою.

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за 
них коштів.

При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку 
необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час.

Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Зобов`язання первісно визнаються, коли існує договірне, встановлене законодавством або можливе 

(згідно із МСБО 37) зобов`язання, яке з високою вірогідністю (як правило, понад 50%) у майбутньому 
призведе до відтоку ресурсів, котрі забезпечують економічні вигоди.

Зобов`язання визнаються в дату виникнення, тобто в дату, коли зобов`язання набуває ознаки визнання, 
зазначені у попередньому абзаці.

Зобов`язання обліковуються першочергово за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або 
справедливою вартістю), якщо для деяких видів зобов`язань обліковою політикою не визначено інший метод 
оцінки.

При обліку за первісною (історичною) вартістю зобов`язання визнаються за сумою мобілізованих коштів 
в обмін на зобов`язання.

При обліку за справедливою (ринковою) вартістю зобов`язання визнаються за тією сумою коштів, яка б 
вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.

Доходи і витрати визнаються за таких умов:
- визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями;
- фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 

визначений.
В подальшому фінансові активи та зобов’язання відображаються за справедливою вартістю, первісною 

вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. 
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

підрозділах основних принципів облікової політики.
3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку або виходячи з дати 
здійснення операції по визначенню прав та зобов’язань.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
	 дебіторська заборгованість - надані кредити клієнтам та заборгованість за нарахованими 

відсотками за користування коштами;
	 фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю – кредити банків, займи інших 

фінансових установ.
Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або  амортизованій  вартості в 

залежності від їх класифікації. 
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або урегулювати зобов’язання при 

здійсненні операції на ринкових умовах між добре проінформованими, незалежними  сторонами, які діють на  
добровільній основі. Справедлива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках. 

Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про 
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як модель дисконтованих грошових 
потоків, або остання (балансова) вартість фінансового активу (історична вартість). В даній фінансовій 
звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни будь-якого допущення  призведуть до суттєвих змін 
прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов’язань. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх 
за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску 
фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Категорія «Займи та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи  з 
фіксованими платежами, які не котуються на активному ринку, за виключенням тих з них, які Товариство 
планує продати в подальшому. 

Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою  продажу, які Товариство  
утримує на протязі невизначеного  періоду часу та які можуть бути продані в разі необхідності.

На дату балансу фінансові активи  в портфелі до погашення переглядаються щодо можливого 
знецінення  на основі аналізу очікуваних грошових потоків.

Знецінення таких активів у портфелі до погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом 
формування резерву на суму перевищення балансової вартості фінансових активів (без урахування сум 
накопиченої уцінки) над оціненою сумою очікуваного відшкодування на дату визнання знецінення. За 
наявності прострочених процентів на час визнання знецінення активів  відображає визначений збиток за 
рахунками резервів під знецінення окремо відносно самого фінансового активу та відносно нарахованих 
відсотків за його користування . 

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами Товариства визнані 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 товариства  складаються з готівки в касі, кошти  на рахунках в банках, кошти на депозиті 
в межах терміну – до 3-х місяців або тих за якими відсутні обмеження в користуванні.

Дебіторська заборгованість
Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи  (за виключенням дебіторської 

заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою 
вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання довгострокова 
дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного 
відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

 Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як суми приросту поточної 
вартості дебіторської заборгованості та коефіцієнта сумнівності.  Визначення суми резерву на покриття 
збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку 
керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви 
створюються на основі методу класифікації дебіторської заборгованості ( з застосуванням коефіцієнта 
сумнівності для кожної групи боржників.

Коефіцієнт сумнівності визначено в наступних розмірах:
-     дебіторська заборгованість з терміном від 0 до 30 днів – 0%;
- дебіторська заборгованість з терміном від 31 до 60 днів – 1%;
- дебіторська заборгованість з терміном від 61 до 90 днів - 21%;
- дебіторська заборгованість з терміном від 91 до 180 днів – 51%;
- дебіторська заборгованість з терміном від 181 дня – 100%.
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 збиток від 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.

Авансові платежі та передоплата. Передоплата відображається в звітності за первісною вартістю за 
вирахуванням  резерву від знецінення. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо очікуваний термін 
отримання товарів, послуг або наданих кредитних коштів,  які відносяться до неї, складає вище ніж 1 рік, 
або якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при 
первісному визначенні. Сума передоплати за придбання активу та включається в його балансову вартість при 
отриманні Товариством  контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні економічні 
вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться 
до передоплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню на відповідний 
збиток від знецінення відображається  в прибутках або збитках за рік.

3.2 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 та вартість яких 
більше 6 000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-
якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило 
застосувати історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. У подальшому  
основні засобі оцінюються за  їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 
збитки від зменшення корисності. 

Подальші  витрати. Товариство 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 активу, 
яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж 
активу та вартість, яка отримується від його використання. Балансова вартість активу зменшується до суми 
відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік (в сумі перевищення 
над величиною приросту його вартості, відображеного в складі капіталу при попередній переоцінці). Збиток 
від знецінення активу, визначений в попередніх звітних періодах сторнується (при необхідності), в разі зміни 
облікових (розрахункових) оцінок, використаних при визначенні вартості від використання  активу 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. 
Амортизація основних засобів  Товариства нараховується прямолінійним методом з  використанням 

такого терміну використання – років:
Обладнання 4-5 років



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК№ 380   17.04.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА 25

Транспортні засоби 7-8 років
Меблі та інші основні засоби 2-10 років

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці 
використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання (тобто з дати воду 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. 
У бухгалтерському обліку амортизації підлягають усі групи основних засобів з віднесенням загальної суми 
амортизації на витрати. Визначений строк корисного використання затверджується актами приймання – 
передачі основних засобів. Зміни строку корисного використання встановлюються наказом по Товариству.

3.3 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 Товариства 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.

Ставка податку на прибуток у 2015-2016рр. – 18%. 
Згідно статей Кодексу для обрахунку об`єкту оподаткування платник податку на прибуток використовує 

дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень Кодексу. Але, незважаючи на 
це, є деякі відмінності в обліках. А саме , згідно Кодексу мають місце значущі відмінності в обліку фінансових 
інструментів. 

Також існують деякі обмеження щодо формування і розміру резервів, що створюються за рахунок 
збільшення витрат. 

За станом на кінець дня 31 грудня 2016 року відстрочені податкові активи визнані тільки у тій сумі, у якій 
очікується відшкодування балансової вартості активу.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство 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. Відстрочені податкові 
активи та зобов’язання показуються у звітності згорнуто, якщо 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 Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів 
і зобов’язань.

Станом на звітну дату Товариство визначає податкові різниці від сум нарахованих резервів на суми 
нарахованих резервів на дебіторську заборгованість (надані кредити клієнтам та резерв під нараховані 
відсотки за користування коштами).  

3.4 Фінансові зобов’язання
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання 
одночасно

3.5. Забезпечення та виплати працівникам
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що погашення 
зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити 
суму зобов’язання. Під зазначеними зобов’язаннями визнаються нараховані короткострокові забезпечення 
нарахованих відпусток працівникам Товариства.

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат 
працівникам за відсутність як забезпечення відпусток  - під час надання працівниками послуг, які збільшують 
їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.6 Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або  чистою ціною 

реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка виконується за методом  ФІФО. 
Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду. 

3.7 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Для обрахування процентних доходів (витрат) такий метод визначення кількості днів:
- метод “Факт/Факт” (фактична кількість днів у місяці та році) - за усіма операціями, які передбачають 

нарахування відсоткового доходу. 
При розрахунку процентних доходів враховується перший день і  враховується останній день договору. 

Процентні доходи, витрати (за кредитами, депозитами, за коштами для розрахунків спеціальними платіжними 
засобами тощо) за поточний місяць нараховуються по останній день місяця включно.

Розмір номінальних процентних ставок, умови, порядок їх нарахування та сплати обумовлюються 
договорами з контрагентами Товариства. 

Виручка оцінюється по справедливій вартості отриманої або очікуваної  винагороди. Витрати, понесені 
у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Товариство припустило 
визначення витрат діяльності в якості витрат на збут, тому витрати на собівартість операційної діяльності не 
визначаються.

Бухгалтерський (фінансовий) облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на 
місяць за кожною операцією (договором) окремо. 

Дозволяється відображати отримані (сплачені) на дату балансу доходи (витрати), безпосередньо за 
рахунками доходів і витрат.

Доходи визнаються  в бухгалтерському  обліку  в  сумі справедливої вартості активів, які отримані або 
підлягають отриманню.

Процентні доходи і витрати визнаються із застосуванням методу нарахування простого відсотка. 
Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною 

ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахованих 
доходів і нарахованих витрат. 

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням 
процентів.

Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту 
(вкладу (депозиту)) або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона 
змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом 
з плаваючою ставкою пов’язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом 
очікуваного строку дії фінансового інструменту.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням 
усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або 
отримані сторонами суми, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо 
неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, 
то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії 
договору. 

Якщо в майбутньому Товариство переглядає оцінку сум та строків потоків грошових коштів порівняно 
з попередньо запланованими і така зміна не пов’язана зі зменшенням або відновленням корисності, то на 
дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість фінансового інструменту. У цьому разі визначається 
різниця між балансовою вартістю фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, 
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою відсотка, розрахованою 
під час первісного визнання). Ця різниця відображається за рахунками з обліку неамортизованого дисконту 
(премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат). Якщо зміна грошових потоків 
пов’язана зі зменшенням корисності фінансових активів, то Товариство визнає збиток від знецінення шляхом 
формування спеціальних резервів.

4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 

визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, ґрунтуючись на 
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 

Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає таке:
Безперервність діяльності
Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності Товариства за 

визначеними видами діяльності та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження діяльності в 
досяжному майбутньому. Керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати 
значну невпевненість у можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової 
звітності було здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності. 

Резерви на покриття збитків від фінансових зобов’язань
Оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», який вимагає 

застосування оцінки та судження керівництва. 
Первісне визнання операцій з пов’язаними особами
У ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. МСБО 39  «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні 
за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того, щоб визначити, чи 
здійснювалися такі операції за ринковими або неринковими цінами та ставками, використовують професійне 
судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних фінансових інструментів та операцій з 
ними, у тому числі аналіз ефективної ставки відсотка та параметрів укладених договорів. 

Відстрочений актив з податку на прибуток
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на податкові 

витрати, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання податкового прибутку, за рахунок якого можна 
реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на зменшення оподаткованого прибутку. Оцінка такої 
вірогідності базується на прогнозі керівництва щодо майбутнього оподаткованого прибутку та доповнюється 
суб’єктивними судженнями керівництва. Визначення майбутнього прибутку оподаткування і суми 
податкових вирахувань, вірогідних до заліку в майбутньому, засноване на середньостроковому бізнес-плані, 
підготовленому керівництвом, і результатах його екстраполяції на майбутнє. 

Такими активами визначені суми зобов’язань по нарахованому резерву сумнівної заборгованості  за 
виданими кредитами та нарахованими відсотками.

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються нарахованих резервів на сумнівну заборгованість. 
Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на 
дату балансу, але вони не  мають значного ризику стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову 
вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду. 

Вартісна ознака таких оцінок наступна:        
тис.грн.

31.12.2015 31.12.2016
Нарахований резерв сумнівної заборгованості на нараховані доходи 1171,5 1213,4
Нарахований резерв сумнівної заборгованості на заборгованість за наданими 
кредитами 3256,3 3341,7
Справедлива вартість ОЗ 691,5 656,7

Ставка дисконтування була прийнята рівною ставці ефективного відсотку – застосовується  
середньоринкова ставка депозитів у 2016р.- 20% . 

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».

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

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

5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення
МСФЗ, Роз’яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, які вступили в силу вперше для річної 

фінансової звітності для року, що закінчився 31.12.2016.
Поправки і Щорічні поліпшення МСФЗ, які набирають чинності вперше для річних звітних періодів, 

які закінчилися 31.12.2016 (всі вони є обов’язковими до застосування для річних періодів, що починаються 
01.01.2016 або після цієї дати), представлені нижче.

Поправки:
• МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»  

• МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій»
• МСФЗ (IFRS) 5 « Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»
• МСФЗ (IFRS) 7«Фінансові інструменти: розкриття інформації»
• МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
• МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»
• МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» 

• МСБО(IAS) 41 «Сільське господарство»
• МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
• МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
• МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» 

• МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»
• МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»
• МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»
Товариство врахувало зазначені  зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р.. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» стосуються уточнень в розкритті інформації. 

Так, розглянути необхідність розкриття додаткової інформації, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є 
недостатнім для розуміння фінансової звітності. Виконання конкретної вимоги якого-небудь МСФЗ щодо 
розкриття інформації не обов’язково, якщо розкривається інформація не є суттєвою. Ці правила повинні 
розглядатися поряд з визначенням суттєвості, зазначеним у пункті 7 МСФЗ (IAS) 1, яке вимагає враховувати 
статті окремо і в сукупності, так як група несуттєвих статей може в разі їх об’єднання стати суттєвою. При 
висвітленні інформації не повинно допускатись зменшення зрозумілості фінансової звітності через заміну 
суттєвої інформації несуттєвими даними або через агрегування істотних статей, що відрізняються за 
характером або функціями. Принцип суттєвості застосовується до всіх форм фінансової звітності.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність». 
Вона присвячена ситуації, коли компанія вирішує змінити метод вибуття активу (групи вибуття). Відповідно 
до правки, якщо компанія рекласифікує актив (групи вибуття) безпосередньо з категорії, призначених для 
продажу, у категорію призначених для розподілу власникам (або навпаки), то така зміна класифікації не 
повинна вважатися зміною початкового плану продажу/розподілення і не має відображатись у фінансовій 
звітності. Крім того, поправка також уточнює, що зміна методу вибуття не змінює дату класифікації згідно 
з МСФЗ (IFRS) 5. Однак це не перешкоджає продовженню періоду, необхідного для завершення продажу 
або розподілу власникам, якщо виконуються певні умови стандарту. Компанії повинні застосовувати дану 
поправку перспективно. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні операції, тому зміни до МСФЗ 
не впливають на показники звітності. 

Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» стосується розкриття 
Компанією інформації про будь-яку триваючу участь у переданому фінансовому активі, навіть якщо він вже 
не відображається в її балансі. Уточнена позиція МСФЗ (IFRS) 7 полягає в тому, що якщо винагорода, що 
отримується компанією за обслуговування, залежить від суми і термінів надходження грошових потоків 
за переданим фінансовим активом, то дохід компанії в майбутньому фінансовому результаті активу є її 
тривалою участю в цьому активі. Це означає, що у примітках до фінансової звітності вимагається розкриття 
додаткової інформації, включаючи ступінь триваючого участі в активі і ризиків, які в результаті передачі активу 
з’являються у компанії.  Триваюча участь має місце, коли компанія продовжує обслуговування переданого 
фінансового активу і зберігає в довгостроковій перспективі зацікавленість у фінансових результатах, які 
можна одержати від нього. 

Триваюча участь у фінансових активах має місце у випадках, коли винагорода компанії, яка передала 
фінансовий актив: 

• є змінним і залежить від суми надходження грошових потоків за переданим фінансовим активом;
• чи є фіксованим, але не сплачується у повному обсязі, якщо у переданого активу погані фінансові 

результати.
Щодо цієї поправки порівняльна інформація повинна надаватися тільки на початок найбільш раннього 

з представлених періодів. Прийняті роз’яснення необхідні при врахуванні вимог припинення визнання МСФЗ 
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(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (далі - МСФЗ (IAS) 39) та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» (далі - МСФЗ (IFRS) 9). 

Ще одна поправка  до МСФЗ (IFRS) 7, уточнює що для всіх проміжних звітних періодів додаткові 
розкриття про взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань потрібні тоді, коли факт такого 
взаємозаліку значний для розуміння змін у фінансовому становищі і фінансових результатах компанії. 

Зазначені правки були враховані при складані звітності за період 2016року.
МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
МСФО (IFRS) 9 застосовується відносно класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових 

зобов’язань, як вони визначені в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дійсний для річних звітних періодів починаючи з 1 
січня 2018 року. Враховуючи операції з фінансовими активами та інструментами Товариство прийняло рішення 
застосовувати вимоги цього стандарту за термінами, визначеними стандартом. Застосування першого етапу 
МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифікацію і оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить впливу 
на класифікацію і оцінку фінансових зобов’язань. 

Поправки, внесені до МСФЗ (IAS) 19 «виплати працівникам», стосуються актуарних припущень за 
ставкою дисконтування і роз’яснюють, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються для 
визначення ставки дисконтування (значення якої потрібно для обліку винагороди працівникам), повинні бути 
виражені в тій же валюті, що й пов’язане з ними майбутнє винагороду працівникам. При відсутності в будь-
якій юрисдикції достатньо розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій в певній валюті слід 
використовувати ринкову дохідність (на кінець звітного періоду) державних облігацій, виражених у даній 
валюті. Товариство не визначає резерв майбутніх винагород, тому зазначені зміни не впливають на показники 
звітності. 

Відповідно до змін до МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» додаткове розкриття інформації 
про значні події та операції може бути представлено у примітках до проміжної фінансової звітності або 
якому-небудь іншому розділі проміжного фінансового звіту. При цьому потрібні перехресні посилання, якщо 
додаткове розкриття інформації представлено в іншому розділі фінансового звіту (наприклад, у коментарях 
керівництва, звіті про ризики). Товариством прийнято рішення застосовувати вимоги цього стандарту за 
термінами, визначеними стандартом. Поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій» роз’яснюють тонкощі 
обліку для певних типів операцій, заснованих на акціях. Поправки передбачають вимоги щодо обліку: 
вплив переходу та умови переходу на грошові виплати на основі акцій; можливість утримання податкових 
зобов’язань з грошових виплат, заснованих на акціях; зміна умов грошових виплат, заснованих на акціях, 
які змінюють класифікацію з «операцій з грошовими коштами на «операції з дольовими інструментами». 
Компанії зобов’язані застосовувати ці зміни, починаючи з 1 січня 2018 року. Товариством прийнято рішення 
застосовувати вимоги цього стандарту за термінами, визначеними стандартом.

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» (далі - МСФЗ (IAS) 27) дають можливість 
обліку інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємства із застосуванням методу пайової участі (як 
описано в МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства») в окремій фінансовій звітності.  
Раніше компанія могла враховувати такі інвестиції тільки за фактичною вартістю або відповідно до МСФЗ (IFRS) 
9 (МСФЗ (IAS) 39). Доповнено положення щодо обліку дивідендів - дивіденди від дочірнього підприємства, 
асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у прибутках та збитках, поки підприємство не 
обере метод участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової вартості 
інвестиції. Зазначені правки були враховані при складані звітності за період 2016року. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 « Нематеріальні активи « роз’яснюють, 
що застосування методу амортизації, заснованого на виручці, не допускається, оскільки виручка, що 
генерується в результаті діяльності, в якій використаний актив, як правило, відображає фактори, відмінні 
від споживання укладених в даному активі економічних вигід. Товариство застосовує прямолінійний метод 
амортизації основних засобів та нематеріальних активів, тому внесення змін до стандарту не призвело до змін 
показників фінансової звітності.  

До поправок, внесених до МСФЗ (IAS) 16, облік плодових культур слід було вести відповідно до 
МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». Усі біологічні активи оцінювалися за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на їх продаж (крім рідкісних випадків, коли припущення про те, що справедлива вартість 
може бути надійно оцінена, було спростовано). Принцип оцінки був заснований на припущенні того, що 
трансформація біологічних активів найкращим чином може бути виражена в оцінці за справедливою вартістю. 
В результаті поправок плодові культури слід враховувати відповідно до МСФЗ (IAS) 16 як основні засоби, а 
саме: 

• за фактичними витратами;
• за переоціненою вартістю
При цьому МСФЗ (IAS) 16 не буде застосовуватися до біологічних активів, пов’язаних із 

сільськогосподарською діяльністю, та до продукції на плодових культурах. Сільськогосподарська продукція 
залишилася в сфері застосування МСФЗ (IAS) 41 і обліковується за справедливою вартістю. На діяльність 
Товариства зазначені вимоги не впливають, тому не використовуються.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 роз’яснюють, що якщо компанія, яка не є інвестиційною організацією, має 
частку участі в асоційоване або спільному підприємстві, яке є інвестиційною організацією, то, застосовуючи 
метод пайової участі для обліку своїх часток в такому асоційоване або спільному підприємстві, вона може 
зберегти оцінку дочірніх підприємств такого асоційованого чи спільного підприємства за справедливою 
вартістю (тобто безпосередньо з його фінансової звітності). 

Таким чином, для інвестицій материнського підприємства, що не є інвестиційною організацією, 
коригування в фінансову звітність дочірніх підприємств, які є інвестиційними організаціями, в разі наявності у 
них своїх дочірніх підприємств, що обліковуються за справедливою вартістю, потрібні, а у фінансову звітність 
асоційованого чи спільного підприємства - не потрібні. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що інвестиційна організація, яка складає фінансову 
звітність, у якій всі її дочірні підприємства оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки 
у відповідності з МСФЗ (IFRS) 10), повинна розкривати інформацію щодо інвестиційних організацій згідно з 
вимогами МСФЗ (IFRS) 12. Товариство врахувало зазначені  зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р.

В керівництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 додані нові параграфи B33A – B33D, які роз’яснюють 
деякі принципи обліку операцій об’єднання бізнесу, які можуть бути застосовні для обліку купівлі частки участі 
у спільній операції, складовою бізнес. Принципи МСФЗ (IFRS) 3 повинні бути застосовані при формуванні 
спільної операції, якщо згідно з цим стандартом існуючий бізнес – це внесок принаймні однієї сторони 
(учасника спільної операції). Принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник спільної операції 
(діяльність якої являє собою бізнес згідно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3) збільшує частку своєї участі в ній і 
якщо учасник зберігає спільний контроль над нею. Вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони 
спільної операції знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж сторони (сторін), що володіє кінцевим 
контролем до і після придбання частки, і такий контроль носить постійний характер. Крім того, супутня 
поправка була внесена до МСФЗ (IFRS) 1. Вона стосується того, що звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 
3 для минулих операцій об’єднання бізнесу застосовується також і до відбувалися в минулому придбань участі 
у спільній операції, де діяльність являє собою бізнес. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні 
операції, тому зміни до МСФЗ не впливають на показники звітності.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» стосується організацій- страхових компаній відносно 
права на застосування поточного обліку по МСФЗ і відкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з 
наступних дат: початку застосування нового стандарту в області страхування або періодів, що починаються 
1 січня 2021 року або пізніше. Товариство не використовує зазначені стандарти, тому що не займається 
страховою діяльністю.

Нові стандарти:
 МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 
Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими 

рахунками тарифного регулювання, які виникають, коли підприємство надає товари або послуги клієнтам за 
ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню. Даний стандарт застосовується компаніями, які, 
наприклад, постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються державою.

Товариство не підпадає під вимоги стандарту та не застосовує його у своїй діяльності.
6. Розкриття показників фінансової звітності

6.1 Дохід від здійснення основної діяльності
тис.грн. 

Показник 2015 2016
Чистий дохід від надання послуг  (нараховані відсотки за користування 
кредитом) 8011 10440
Всього чисті доходи 8011 10440

6.2 Адміністративні витрати
Показник 2015 2016

Нарахована заробітна плата 3948,5 4208
Нараховані зобов’язання по податкам на заробітну плату 1000,7 917
запаси та витратні матеріали 135,5 187
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 81,8 117
Податки та отримані послуги 1524,5 2383
Всього адміністративних витрат 6691 7812

6.3 Витрати на збут
Показник 2015 2016
Нарахована заробітна плата 1378 1443
Нараховані зобов’язання по податкам на заробітну плату 449 317
Сировина та витратні матеріали 90 75
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 24 45
Податки та отримані послуги на обслуговування діяльності 421 478
Всього витрати на збут 2362 2358

6.4  Інші операційні доходи та витрати
Показник 2015 2016
Дохід від реалізації іноземної валюти 12 0
Дохід від курсових різниць 299 200
Дохід від отриманих штрафів , пені 70 83
Дохід від інших операцій 126 358
 Всього інші операційні доходи 507 641

6.5.    інші операційні  витрати
Списання сумнівної заборгованості 424 465
Витрати по курсовим різницям 0 120
Витрати по визнаним штрафам 3 8
Інші витрати 38 45
 Всього інші операційні витрати 465 638

6.6 Фінансові доходи та витрати
Показник 2015 2016
Відсотки отримані по депозитним рахункам 489 1120
Амортизація дисконту 213 36
Всього інші фінансові доходи 702 1156
Фінансові витрати (нарахований дисконт по довгостроковим активам) 36 18

6.7 Податок на прибуток
 Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

Показник 2015 2016
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 784 797
на кінець звітного року 797 820
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього -13 -23
у тому числі:
поточний податок на прибуток 0 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 13 23
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

Відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні у попередньому році призвели до 
виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового 
звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за 
ставками: в 2015р-2016 рр. - 18%.

Діяльність Товариства останнім часом збиткова. Податкові зобов’язання з податку на прибуток не 
визнаються. Разом з тим, на показник звітності «витрати з податку на прибуток» впливає визначення 
відстрочених податкових активів. 

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.  Тимчасові різниці 
пов’язані зі зміною справедливої вартості  нарахованих резервів  сумнівної заборгованості, відповідно до норм 
податкового законодавства.

За станом на кінець дня 31 грудня 2016 року Товариством визнано доходи з податку  на прибуток 23 
тис.грн. з них:

- від діяльності, що триває – (23) тис.грн.
6.8 Запаси
Запаси Товариства представлені в вигляді активів, які використовуються для забезпечення господарчої 

діяльності пов’язаної з управлінням. Зазначені активи не являються для звітності Товариства суттєвої статтею. 
Показник 2015 2016
Виробничі запаси 5 12

6.9 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Показник 2015 2016
Довгострокова дебіторська заборгованість 5089 9352
Нарахована сума резерву (17)
Нарахована сума дисконту (36) (19)
Довгострокова дебіторська заборгованість 5053 9316
Торгівельна дебіторська заборгованість( заборгованість з нарахованих 
доходів) 1414 1581
Нарахований резерв сумнівної заборгованості на заборгованість по 
відсоткам (1171) (1213)
Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості 243 368
Аванси видані 406 307
Розрахунки з бюджетом 29 22
Інша поточна дебіторська заборгованість 16167 20436
Нарахований резерв сумнівної заборгованості на іншу дебіторську 
заборгованість (3700) (3767)
Чиста вартість дебіторської заборгованості 12467 16669
Всього дебіторська заборгованість 18 198 26 682

Значна сума визначеної дебіторської заборгованості є короткостроковою, тому вплив змін на 
справедливу вартість несуттєвий. В фінансовій звітності показники короткострокової заборгованості 
відображені по вартості виникнення заборгованості. 

За даними балансу враховано заборгованість за виданими кредитами фізичним особам терміном 
погашення до кінця 2018 року на суму 9 352 тис.грн. З цієї суми заборгованість за кредитами, наданими із 
застосуванням відсоткової ставки нижче за ринкову складають 288 тис. грн. Відповідно до пункту 4 МСБО 39 
за загальним правилом така стаття оцінена за амортизованою вартістю (тобто з урахуванням дисконтування) у 
сумі . Ставка дисконтування визначена на рівні середньо ринкової ставки за депозитами – 20%. 

6.10 Грошові кошти
Грошові кошти станом на 31.12.2016 р. зберігаються на банківських рахунках Товариства.

Показник 2015 2016
Готівка в касі 43 4
рахунки в банках 2191 5063
Банківські депозити 4704 5255
Всього грошові кошти 6938 10322

На звітну дату в обліку Товариства частина грошових коштів значиться на депозитних рахунках в 
національній валюті в сумі 5 255 тис. грн., в тому числі:

Дата дог. № Договора Сума, грн. % ставка 
річних Строк дії Планова дата 

повернення Установа банку
13.06.14 №SA_LE-URL.5122-1 637 000,00 10% до запит.  Прокредит банк
04.09.15 №26502210309902 348 008,98 6% до запит.  Укрсиббанк 
01.12.16 74/6/15 4 270 000,00 11% до запит. Кредобанк
УСЬОГО: 5 255 008,98     

6.11 Статутний капітал
Капітал Товариства обліковується в національній валюті. В звітному році вносились зміни до розміру 

статутного капіталу Товариства. Так, станом на 31 грудня 2015 року розмір статутного капіталу складав – 36 
202 тис. грн. 

Відповідно до Протоколу № 129 від 02 лютого 2016 року учасниками загальних зборів було прийнято 
рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу на 7 634 513,10 грн., що за домовленістю дорівнює 
300 000 дол.США. Нова редакція Статуту товариства зареєстрована  державним реєстратором Дарницької 
районної державної адміністрації в м. Києві № 10651050107010068  від 04.02.2016 р.

Відповідно до Протоколу № 131 від 16 березня 2016 року учасниками загальних зборів було прийнято 
рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу на 2 070 177,26 грн., що за домовленістю дорівнює 
77 000 дол.США. Нова редакція Статуту товариства зареєстрована  державним реєстратором Дарницької 
районної державної адміністрації в м. Києві № 10651050108010068 від 17.03.2016 р.

Відповідно до Протоколу № 136 від 18 жовтня 2015 року учасниками загальних зборів було прийнято 
рішення щодо зменшення розміру статутного капіталу на 100 000 грн. Нова редакція Статуту товариства 
зареєстрована  державним реєстратором Дарницької районної державної адміністрації в м. Києві №  
10651050112010068 від 20.10.2016 р. 

Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований капітал складав суму – 45 806 тис. грн.  
Учасники Товариства станом на 31.12.16. визначені наступним чином: 

Структура капіталу 31.12.2016 р.
Сума, грн.

Благодійна організація «Фонд підтримки малого бізнесу «Надія України» 2 575 000,00
Місцевий фонд підтримки малого бізнесу «Надія України». 5 845 000,00
 Хоуп Едвансмент, Інк. 22 506 348,71
 Хоуп Інтернешнл 11 346 986,01
ТОВ «Дігніті Білдерз» 3 533 087,83
Разом 45 806 422,55

 На звітну дату статутний фонд сплачений в повному обсязі. 
Заборгованість по внескам до статутного фонду між учасниками була визначена в валютному 

еквіваленті – доларах США. В зв’язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку України в минулих роках в 
обліку виникла курсова різниця між сумою заборгованості по внескам учасників на дату затвердження Статуту 
Товариства та на дату сплати заборгованості в сумі - 1095 тис.грн. В звітному році курсова різниця збільшилась 
на 319 тис. грн. і, станом на 31.12.2016 р. склала 1414,0 тис. грн.  Відповідно до вимог МСФЗ № 32 курсова 
різниця була віднесена до складу додаткового капіталу: стаття «Накопичені курсові різниці». 
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6.12 Резервні та інші фонди
Показник 2015 2016
Накопичені курсові різниці 1095 1414
Резервний капітал 48 48
Всього 1143 1462

Резервний капітал (фонд) згідно Статуту має формуватися за рахунок нерозподіленого прибутку за 
рішенням Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Товариства у розмірі у розмірі 
не менше 5% суми щорічного прибутку Товариства до досягнення не менше 25% статутного капіталу 
Товариства. Оскільки за результатами 2014 – 2015 р.р. Товариством отримано збиток, то відрахування до 
резервного капіталу за результатами 2016 р. відсутні, отримана сума прибутку буде направлення на покриття 
збитків.

6.13 Основні засоби 
Будинки та 
споруди

Машини та 
обладнання Транспорт Меблі та 

приладдя Всього
Первісна вартість
31 грудня 2015 року 287 422 345 30 1084
31 грудня 2016 року 294 309 345 30 978
Нарахований знос
31 грудня 2015 року 4 276 96 20 396
31 грудня 2016 року 13 146 134 28 321
Чиста балансова вартість
31 грудня 2015 року 283 146 249 10 688
31 грудня 2016 року 281 163 211 2 657

6.14 Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Показник 2015 2016
Торговельна кредиторська заборгованість 16 16
Розрахунки з бюджетом
Одержані аванси 1121 1121
Заробітна плата та соціальні внески
Поточні забезпечення (резерв відпусток) 281 281
Інша поточна заборгованість 3 3
Всього кредиторська заборгованість 1421 1421

Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 р. становлять 281 тис. грн. і складаються із забезпечення 
оплати відпусток.

Кредиторська заборгованість відображується за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, 
яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги та інші господарчі операції.

6.15 Справедлива вартість фінансових інструментів

Фінансові активи Балансова вартість Справедлива вартість
2015 2016 2015 2016

Довгострокова дебіторська заборгованість 5089 9335 5053 9316
6.16 Умовні зобов’язання
Судові позови В зв’язку  з ризиковим видом діяльності Товариство постійно подає позови до фізичних 

осіб відносно стягнення заборгованості за несплаченими кредитами. В частині несплачених боргів на 
Товаристві сформовані резерви, тому ризики забезпечені резервами. 

До Товариства в звітному періоді не подавались позови. Керівництво вважає, що Товариство не понесе 
істотних збитків, відповідно, 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  Товариства, ймовірно, що Товариство 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, Товариство сплатило 
усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.  Податкові звіти можуть 
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище – 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 Товариства. Майбутнє спрямування економічної 
політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність 
Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. 

Основними  проблемами,  що  впливають  на  діяльність  та  ділову активність  Товариства,  є  в  
першу  чергу  непослідовність  втілення  в  життя  економічної  політики,  недосконалість  законодавчої  та  
нормативної  бази,  інфляційні  процеси, нестабільність  податкового  законодавства  та  його  навантаження,  
низький  рівень  платоспроможності  споживачів  продукції  підприємства,   складності  пошуку  нових  та  
розширення  старих  ринків  збуту,  що  не  дає  змоги   планувати  діяльність  товариства  на  перспективу.  
Ступінь  залежності  від  законодавчих  або  економічних  обмежень  Товариством  не  вивчена.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації 
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом 
нестабільності, вказаної вище. 

6.17  Розкриття інформації про пов’язанні сторони 
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
•	 Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
•	 члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•	 близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);

•	 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 
відсоток голосів у Товаристві.

 В звітному періоді операції з пов’язаними  особами здійснювались тільки в частині збільшення 
та зменшення часток в статутному фонді за новою редакцією. Станом на 31.12.2016 р враховується поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками в сумі 100 тис. грн. (операції по зменшенню 
розміру статутного фонду). 

   Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець звітного 
періоду                                                                                                              тис.грн. 

Рядок Найменування статті
Найбільші 
учасники 
товариства

Провідний 
управлінський 
персонал

Інші пов’язані 
сторони Всього

Станом на 31.12.2015 року
1 Дебіторська заборгованість 544 - - -
2 Кредиторська заборгованість - - - -
Станом на 31.12.2016 року
1 Дебіторська заборгованість - - - -
2 Кредиторська заборгованість 100 - - -

Операції за коштами клієнтів - пов’язаними сторонами (як фізичними, так і юридичними особами), 
здійснені на загальних підставах.  

Характер відносин зі 
зв’язаними сторонами

2015 2016
Залишок 
на початок 
звітного 
року, тис. 
грн.

Нараховано, 
тис. грн.

Сплачено, 
тис. грн.

Залишок 
на кінець 
звітного 
року, тис. 
грн.

Нараховано, 
тис. грн.

Сплачено, 
тис. грн.

Залишок 
на кінець 
звітного 
року, тис. 
грн.

Компенсація 
провідному 
управлінському 
персоналу

0 1310 1310 0 1558 1558 0

6.18 Звітність  за сегментами
Товариство має один операційний сегмент: надання послуг по кредитуванню фізичних осіб, тому весь 

результат показників фінансової звітності відображає результат діяльності Товариства тільки в розрізі такого 
виду діяльності.

7. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Компанія визнає, що потрібно мати 

ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності  від суттєвих ризиків.  
 Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає 

Компанія, 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. 

Компанія  в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: кредитний ризик, ризик бізнес-
процесу, ризик шахрайства,  кадровий ризик, стратегічний ризик, зовнішній ризик. Загальні положення 
системи управління ризиками сформовані «Положенням про систему управління ризиками», затвердженими 
Наказом по Товариству. 

Робота служби внутрішнього аудиту.
            З метою дотримання Компанією вимог ст. 15.1 Закону України « Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» та з метою удосконалення системи управління ризиками, контролю та 
корпоративного управління ; для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю в 
ТОВ «ФК Надія України» створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням 
про організацію та проведення внутрішнього аудиту в  кредитній установі ТОВ «Фінансова компанія «Надія 
України» , затвердженого Загальними зборами учасників ( Протокол № 1-ва від 04 січня 2012 року). 

 На підставі Протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія 
«Надія України»» № 1-ва від 04 січня 2012року було прийнято рішення щодо створення служби внутрішнього 
аудиту з залученням до його складу  3 осіб за посадами: начальник відділу внутрішнього аудиту – 1 особа,  
спеціаліст з фінансово-економічної безпеки – 1 особа, провідний спеціаліст з фінансово-економічної безпеки 
– 1 особа. 

Протоколом № 9-ва від 16 грудня 2014 року  зазначене Положення було викладено в новій редакції 
враховуючи вимоги «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», 
затвердженого розпорядженням  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 05.06.2014р. №1772  

Відділ внутрішнього аудиту  (контролю) Товариства  - це структурний підрозділ, що проводить внутрішній 
аудит (контроль) компанії, підпорядковується вищому органу управління Загальним Зборам Учасників та 
звітує перед ними. Відділ внутрішнього аудиту Товариства  в процесі проведення перевірок керується чинним 
законодавством України та нормативними актами НКФП.

Діяльність відділу внутрішнього аудиту Компанії у 2015 року 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 у 
Компанії, контролю за ризиками, зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та 
ефективним використанням ресурсів Компанії. 

8. Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують 

коригування активів та зобов’язань Товариства - відсутні.
Генеральний директор ________________ Копил А.М.
Головний бухгалтер ________________   Сидоренко Л.Ф.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про фінансову звітність 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

  «Фінансова компанія «Надія України» 
станом на 31 грудня 2016 року

Керівництву ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
для подання до Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг .
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва 

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого рішенням Аудиторської 
палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 317/4 від 
26.11.2015 року,  дійсне до 26.11.2020 року, проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Надія України» (далі по тексту ТОВ «ФК «Надія України»)  за 2016 рік 
та аудиторську перевірку форм звітних даних, що подаються кредитними установами до Нацкомфінпослуг за 
2016 рік з метою висловлення незалежної думки щодо їх відповідності вимогам Порядку складання та подання 
звітності кредитними установами від 19.02.2007 року  № 6832 та інших нормативно-правових актів, на підставі 
яких вони складаються.

Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки відносно достовірності фінансової звітності 
в усіх суттєвих аспектах та відповідності  Концептуальним основам фінансової звітності та Міжнародним 
стандартам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці  станом на 31.12.2016 р. 

Основні відомості про ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»:

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю 
  «Фінансова компанія «Надія України» 

Код ЄДРПОУ 34067398
№ свідоцтва про державну 
реєстрацію (перереєстрацію) 
та дата його видачі

серія А00 № 206601 від 25.01.2006р. 
 

Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської Ради 
№ довідки про включення до 
єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій 
України

АБ №686656 від 05.09.2013 р.

Орган, який видав довідку Головне  управління статистики  у м. Києві,  відділ статистики у Дарницькому 
районі

Місцезнаходження 02121, м. Київ , вул.. Декабристів, будинок 3, офіс 702
Телефон (044)499-02-21
Телетайп, телекс немає
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Поточний рахунок 265080105122.980
МФО 320984
Банк ПАТ “ПроКредит Банк»
Основні види діяльності Інші види кредитування
№ свідоцтва про реєстрацію 
(перереєстрацію)фінансової 
установи та дата його видачі

ІК № 45 від 06.11.2008 р., (перереєстрація 24 квітня 2014 р.)

Орган, який видав свідоцтво Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Відокремлені підрозділи 
товариства:

Дрогобицьке відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
82100, Львівська обл.., м. Дрогобич, вул. Й. Левицького , буд.1, офіс 2 
- Положення про Дрогобицьке відділення (нова редакція), затверджене 
рішенням  Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 
09.08.16р.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, виданий 
відділом статистики у Дарницькому районі 20.12.2013 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ 
кредитної установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення  
Нацкомфінпослуг України від 20.03.2014 р. № 790
Мелітопольське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.16
- Положення про Мелітопольське відділення (нова редакція), затверджене 
рішенням  Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 
09.08.16 р.;
- Довідка АА №646252 від 15.10.2012р. з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, видана Головним управлінням 
регіональної статистики ;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2010 р. № 
1622-ІК
Кам’янсько-Дніпровське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
71300, Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Гоголя, буд. 18 
- Положення про Кам’янсько-Дніпровське відділення (нова редакція), 
затверджене рішенням Загальних Зборів учасників товариства, протокол 
№134 від 09.08.16р ;
- Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, виданий 
відділом статистики у Дарницькому районі 09.04.2015 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 08.04.2014 р. № 1023
Павлоградське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, буд.127
- Положення про Павлоградське відділення (нова редакція), затверджене 
рішенням Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 
09.08.16р.;
 - Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, виданий 
відділом статистики у Дарницькому районі 10.12.2013 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.06.2010 р. № 
1441-ІК
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Виноградівське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Шевченка, буд.5, кім.3
- Положення про Виноградівське відділення (нова редакція), затверджене 
рішенням Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 
09.08.16р.;
- Довідка АА №645037 від 04.10.2012р. з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, видана Головним управлінням 
регіональної статистики ;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2010 р. № 
1622-ІК
Берегівське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
90124, Закарпатська  обл., Іршавський район, село  Сільце, вул. 60 років 
Жовтня, буд. 51А
- Положення про Берегівське відділення (нова редакція), затверджене 
рішенням Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 
09.08.16р.;
- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
видані головним управлінням статистики у м. Києва 07.12.16 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2010 р. № 
1622-ІК 
Внесені зміни до реєстру фінансових установ про місцезнаходження 
відокремленого підрозділу
Заліщицьке відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
48601 Тернопільська обл..Заліщицький район, м. Заліщики, вул.. Стефаника 4
- Положення про Заліщицьке відділення, затверджено рішенням Загальних 
Зборів учасників товариства, протокол №132  від 04.04.2016р.;
- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
видані головним управлінням статистики у м. Києва 14.04.16 р.;
Інформація про відокремлений підрозділ кредитної установи  внесена до 
Державного реєстру фінансових установ.
Хустське відділення ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, буд. 2
- Положення про Хустське відділення (нова редакція), затверджене рішенням 
Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 09.08.16р.;
- Довідка АА №645040 від 04.10.2012р. з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, видана Головним управлінням 
регіональної статистики ;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.10.2011 р. 
№3271-Д
Таврійська філія ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пл. Ентузіастів, буд.1, кв.306
- Положення про Таврійську філію (нова редакція), затверджене рішенням 
Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 09.08.16р.;
- Довідка АА №645049 від 04.10.2012р. з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, видана Головним управлінням 
регіональної статистики ;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 06.07.2007 р. 
№ 902-д
Дніпровська філія ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
53224, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.46А, 
кім.3
- Положення про Дніпровську філію (нова редакція), затверджене рішенням 
Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 09.08.16р.;
- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
видані головним управлінням статистики у м. Києва 07.12.16 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 06.07.2007 р. 
№ 899-д
Запорізька філія ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
69063,  м. Запоріжжя, вул. Горького, буд.27/29, оф.103
- Положення про Запорізьку філію (нова редакція), затверджене рішенням 
Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 09.08.16р.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, виданий 
відділом статистики у Дарницькому районі 21.08.2015 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.08.2007 р. 
№1208-д

Київська філія ТОВ «Фінансова компанія «Надія України»
09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд 17, оф.212
- Положення про Київську філію (нова редакція), затверджене рішенням 
Загальних Зборів учасників товариства, протокол №134 від 09.08.16р.;
- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
видані Відділом статистики у Дарницькому р-ні м. Києва 12.10.15 р.;
- Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної 
установи до Державного реєстру фінансових установ, рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  
від 14.05.2013 р. № 1528

Кількість працівників станом 
на 31.12.2016 р. 59 особи

Керівник  Кредитної установи

Копил Андрій Миколайович
Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним 
вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників фінансових 
компаній № 3175  від 14.12.2016р. Строк дії до 14.12.2019р.

Головний бухгалтер Кредитної 
установи

Сидоренко Людмила Федорівна 
Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним 
вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів 
фінансових компаній № 2763 від 19.03.16р. Строк дії до 19.05.2019р.

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 (далі - МСА) 
Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності»,  МСА  720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 
що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним 
основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці.

 Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог  Законодавства України в сфері 
господарської діяльності і оподаткування: Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг»; «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні»; Податкового кодексу України; Міжнародних стандартів фінансової звітності;   Міжнародних 
стандартів аудиту, а також наступних нормативних документів:  «Порядок складання та подання 
звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2007 р. 
N 6832 зі змінами та доповненнями; «Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних 
установ», затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 28 вересня 2006 р. N 6261 зі змінами та доповненнями. 

Аудит здійснений на підставі наступних документів:
Статут товариства (із змінами та доповненнями);
Свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
Протоколи загальних зборів учасників товариства;
Банківські та інші розрахункові документи за 2016 рік;

Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2016 рік;
Первинні  документи по рахунках товариства за 2016 рік;
Договори з фінансово-господарської діяльності товариства;
Інші документи, що відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій 

установи за 2016 рік;
Трансформаційні таблиці переводу показників бухгалтерського обліку з оцінок по П(С)БО в МСФЗ.
Фінансова звітність у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
Форми звітних даних за 2016 р. у складі: 
- Загальні інформація про кредитну установу (додаток 1);
- Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи (додаток 2);
- Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи (додаток 3);
- Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи (додаток 4);
- Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи (додаток 5);
- Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи (додаток6).
Основою подання фінансової звітності ТОВ «ФК «Надія України»  є чинні Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
           Товариство визначило Концептуальну основу складання фінансової звітності, яка ґрунтується на 

чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності.  Фінансова звітність була складена за формами, 
встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом 
МФУ від 07.02.2013 р. №73.  

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною 
собівартістю, за винятком  дебіторської заборгованості та інших фінансових активів, визначення яких на дату 
балансу здійснюється за справедливою вартістю  з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.     

 Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової 
звітності, були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення облікової політики 
послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності. 

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі 
бухгалтерських записів  згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, 
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

 Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності 
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та 
його фінансові результати. Правила подання фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами 
затверджено наказом підприємства № 6-ОП від 01.01.16 р. 

У відповідності з нормативною базою отримано достатню кількість свідоцтв про відсутність значних 
відхилень між даними звітності компанії та вимог МСФЗ, МСБО  щодо її складання та розкриття, що 
необхідні для формування незалежного висновку аудитора. Звітність Компанії не містить суттєвих помилок 
та дає можливість зробити на її підставі висновок про її реальний фінансовий стан.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та її достовірне подання. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам та Концептуальній основі фінансової звітності, включаючи припущення 
управлінського персоналу щодо безперервності діяльності.

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає 
виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання 
фінансової звітності,  з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також 
включає оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних 
управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності, включаючи припущення 
управлінського персоналу щодо безперервності діяльності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої  думки. 
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
ТОВ «ФК «Надія України» на 31 грудня 2016 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за 2016 рік 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт  щодо виконання вимог інших законодавчих та нормативних актів
Розкриття інформації за видами активів

На нашу думку, в фінансовій звітності ТОВ «ФК «Надія України» 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 МСБО.

Вартість активів товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2016 року складає  
38493 тис. грн.

ТОВ «ФК «Надія України»  станом на 31.12.2016 р. має власні основні засоби за  первісною вартістю на 
суму 978 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом, що передбачено обліковою 
політикою товариства. Метод нарахування амортизації протягом звітного періоду  Компанією не змінювався.

Станом на 31.12.2016 р. нарахований знос основних засобів становив 321 тис. грн., залишкова вартість 
– 657 тис. грн.

Нарахування зносу по малоцінним необоротним активам здійснюється у розмірі  100% вартості при 
передачі малоцінних необоротних активів в експлуатацію, що передбачено обліковою політикою товариства.

Облік основних засобів здійснювався відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби 
визнаються на балансі за історичною вартістю. Аналітичний облік відповідає синтетичному. Переоцінка 
основних засобів у періоді, що перевірявся, не проводилась.

Облік дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка». На базі даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо дебіторської заборгованості 
та розкриті основні позиції.

Довгострокова дебіторська заборгованість по амортизованій вартості на 31.12.2016 р.  складає  - 9316 
тис. грн. (заборгованість за кредитами зі строком погашення понад 12 місяців).  

Поточна дебіторська заборгованість по чистій вартості реалізації на 31.12.2016 р.  складає  - 17 366 тис. 
грн., у тому числі:

−	         22 тис. грн.  – з бюджетом ; 
−	       307 тис.грн. – за виданими авансами;
−	       368 тис.грн. – з нарахованих доходів (відсотки по кредитам);
−	    16669 тис.грн. – інша поточна дебіторська заборгованість (надані кредити).
Резерв сумнівних боргів розраховується за методом класифікації дебіторської заборгованості із 

застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників згідно облікової політики товариства  і 
станом на 31.12. 2016 р.  склав  4 997 тис. грн. 

Станом на 31.12.2016 р. розраховані  відстрочені податкові активи на суму 820 тис. грн. у відповідності 
до вимог МСБО №12 «Податки на прибуток».

Згідно наказу про облікову політику ТОВ «ФК «Надія України»  придбані запаси зараховуються на баланс 
за первісною оцінкою, вибуття запасів у зв’язку з використанням у господарській діяльності здійснюється за 
методом ФІФО. Виробничі запаси  станом на 31 грудня 2016р. склали  12 тис.грн. 

Облік товарно-матеріальних цінностей проводився згідно з вимогами МСБО 2 «Запаси».
Облік касових операцій відповідає  вимогам Положення «Про ведення касових операцій у національній 

валюті України», затвердженого постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. зі змінами та доповненнями.
Безготівкові розрахунки здійснюються Компанією відповідно до вимог Інструкції «Про безготівкові 

розрахунки в національній валюті в Україні», затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22.
Грошові кошти станом на 31.12.2016 р. складають 10322 тис. грн.(в т.ч. : готівка – 4 тис.грн.; на рахунках 

в банках  – 10318 тис.грн.).
Розкриття інформації про зобов’язання

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань.

Визнання, облік та оцінка поточних зобов’язань здійснювались відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти:розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка», МСБО 19 «Виплати працівникам», які визначали умови визнання, оцінки та 
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згортання цих зобов’язань.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. становила 1609 тис. грн., в тому числі:
- 16 тис. грн. – за товари, роботи, послуги;
- 1492 тис. грн. – за одержаними авансами;
- 100 тис грн. – за розрахунками з учасниками;
- 1тис. грн. –  інші поточні зобов’язання. 
          Поточні забезпечення (резерв відпусток)  розраховані в сумі 319 тис. грн.
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. На 
нашу думку, товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2016 р. та вірно відображено розмір власного 
капіталу у фінансовій звітності.

  Власний капітал ТОВ «ФК «Надія України»  складається :
- статутний капітал       –  45 806 тис. грн.;
- додатковий капітал    –     1 414 тис. грн.;
- резервний капітал      –          48 тис. грн.;
- непокритий збиток    –   10 703 тис.грн.
Статутний капітал сформований згідно з Законом України «Про господарські товариства», обліковується 

на рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 45 806 тис. грн. та відповідає установчим документам. 
Відповідно до Протоколу № 129 від 02 лютого 2016 року учасниками загальних зборів було прийнято 

рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу на 7 634 513,10 грн., що за домовленістю дорівнює 
300 000 дол.США.

Нова редакція Статуту товариства зареєстрована  державним реєстратором Дарницької районної 
державної адміністрації в м. Києві № 10651050107010068  від 04.02.2016 р.

Відповідно до Протоколу № 131 від 16 березня 2016 року учасниками загальних зборів було прийнято 
рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу на 2 070 177,26 грн., що за домовленістю дорівнює 
77 000 дол.США.

Нова редакція Статуту товариства зареєстрована  державним реєстратором Дарницької районної 
державної адміністрації в м. Києві № 10651050108010068 від 17.03.2016 р.

Відповідно до Протоколу № 136 від 18 жовтня 2016 року учасниками загальних зборів було прийнято 
рішення щодо зменшення розміру статутного капіталу на 100 000 грн. 

Нова редакція Статуту товариства зареєстрована  державним реєстратором Дарницької районної 
державної адміністрації в м. Києві №  10651050112010068 від 20.10.2016 р.

Розмір Статутного  капіталу станом на 31.12.2016р.•	 заявлений          -   45 806 422,55 грн.;•	 сплачений         -   45 806 422,55 грн.
Станом на 31.12.2016 статутний капітал розподілено таким чином:

№ п/п Учасник товариства Частка учасника 
(%)

1 Благодійна організація «Фонд підтримки малого бізнесу «Надія України» 5,62
2 Місцевий фонд підтримки малого бізнесу «Надія України». 12,76
3 «Хоуп Інтернешнл» 24,77
4 «Хоуп Едвансмент, ІНК» 49,14
5 ТОВ «Дігніті Білдерз» 7,71

Резервний капітал станом на 31.12.2016 р. склав 48 тис. грн.
Непокритий збиток станом на 31.12.2016 р. склав 10703 тис. грн. Зменшення непокритого збитку 

відбулось внаслідок отримання  прибутку за 2016 рік в сумі 1434 тис. грн.
Додатковий капітал (накопичені курсові різниці) станом на 31.12.2016 р. складає 1414 тис. грн. 

Збільшення додаткового капіталу в звітному році виникло в  зв’язку з нестабільною ситуацією на валютному 
ринку України та отриманими різницями між  сумою заборгованості по внескам учасників на дату затвердження 
Статуту та на дату сплати заборгованості у сумі 319 тис. грн.

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2016 р. складає 36 565 тис. грн.
На нашу думку, інформація про власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року, у всіх суттєвих 

аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)

Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариством здійснюється з використанням методу 
нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСБО18 «Дохід», згідно 
з яким дохід визнається тільки коли є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних 
вигід, пов’язаних з операцією.

Протягом 2016 року був отриманий дохід у сумі 12 237 тис. грн., у тому числі :
- чистий дохід від реалізації  послуг -  10 440  тис. грн. (нараховані відсотки  за кредитами);
- інші операційні доходи – 641 тис.грн. ( у т.ч.:  дохід від операційної курсової різниці – 200 тис. грн., 

одержані штрафи, пені, неустойки – 83 тис.грн.; відшкодування раніше списаних активів – 350 тис.грн.; дохід 
від списання кредиторської заборгованості – 5 тис. грн.. інші доходи – 3 тис. грн.);

- інші фінансові доходи – 1156 тис. грн.(в т.ч.: нараховані відсотки на депозитні кошти – 1 120тис.грн. , 
амортизація дисконту – 36 тис.грн.).

Визнання витрат в фінансовій звітності підприємства здійснюється з використанням методу нарахування 
всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає  Концептуальній основі складання фінансової 
звітності за МСФЗ.

Загальна сума витрат за 2016 рік  склала 10 826 тис. грн., у тому числі:
-  7812 тис.грн. - адміністративні витрати;     
-  2358 тис. грн. – витрати на збут;
- 638 тис.грн. - інші  операційні витрати  (у т.ч.:витрати на купівлю-продаж іноземної валюти – 120 тис.

грн.; витрати на формування резерву сумнівних боргів – 465 тис. грн., витрати на благодійну допомогу  – 45 
тис. грн., нараховані штрафи, пені – 8 тис. грн.);

-  18 тис. грн. –  фінансові витрати (нарахований дисконт за довгостроковою дебіторською 
заборгованістю).

       В звітному періоді в зв’язку з перерахунком відстрочених податкових активів було отримано дохід з 
податку на прибуток в сумі 23 тис. грн

Таким чином, за наслідками  2016 року  ТОВ «ФК «Надія України» отримало чистий прибуток у сумі 
1434 тис. грн.,  який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності 
за МСФЗ.

Кредитна діяльність
   Форми звітності ТОВ «ФК «Надія України», що подаються до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 
19.02.2007 р. № 6832 зі змінами і доповненнями, заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2016 
рік.

У першому розділі звіту «Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи» представлена 
інформація про надання та повернення кредитів, а також нарахування та сплати процентів за користування 
ними.

Сума кредитів, наданих кредитною установою (грн.):

Кредитна діяльність
Залишок на 
початок звітного 
періоду

Видано 
за звітний період 
(нараховано %)

Сплачено за звітний 
період (погашено %)

Залишок на кінець 
звітного періоду

Сума кредитів, 
позичальниками яких є 
фізичні особи  в т.ч.:

20709490 37774900 29197569 29286821

зі строком погашення до 12 
місяців включно; 20709490 26472400 27080706 20101184
зі строком погашення понад 
12 місяців ; 0 11302500 2116863 9185637
Розрахунки за 
нарахованими процентами 1414233 10439556 10272249 1581540
Нестандартна  
заборгованість за 
кредитами

4427789 463968 336628 4555129

Усього за звітний період надано  1097 кредитів на суму  37775 тис. грн.,   заборгованість за кредитами на 
кінець звітного періоду – 1563 на суму 29287 тис. грн., у тому числі віднесені до нестандартної заборгованості  

-   842 на суму 3872 тис.грн. Заборгованість за безнадійними кредитами станом на 31.12.2016 р. відсутня. 
Згідно із  діючими в ТОВ «ФК Надія України»  Правилами «Надання фінансових кредитів за рахунок 

власних коштів» » (затверджені генеральним директором  наказ №140 від 09.08.2016р. ) кредити надаються 
на умовах їх платності, строковості, поворотності, забезпеченості в безготівковій формі. Кредит надається 
Кредитором у безготівковій формі, шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок 
клієнта або шляхом здійснення грошового переказу коштів на ім’я клієнта через систему грошових переказів 
банку  одразу після підписання договорів кредиту та поруки та, у разі необхідності, оформлення інших 
договорів (договорів застави, тощо). Погашення кредиту та внесення плати за користуванням ним проводиться 
грошовими коштами в безготівковій формі, або іншим чином, як передбачено чинним законодавством 
України. Проценти за договором кредиту попередньо визначаються у графіку погашення кредиту. Нарахування 
процентів здійснюється щодня з наступного дня після дати надання кредиту і до дати повернення кредиту.

Інформація про рух фінансових інвестицій (грн.):
Залишок на початок 
звітного періоду

Розміщено за 
звітний період

Повернуто за 
звітний період

Залишок на кінець 
звітного періоду

Загальна сума фінансових 
інвестицій, в тому числі: 4704244 68654271 68103443 5255072
грошові кошти на вкладених 
(депозитних)  рахунках у банку, 
у тому числі:

4704244 68654271 68103443 5255072

короткострокові 4704244 68654271 68103443 5255072
Розрахунки за нарахованим 
доходом від здійснення 
фінансових інвестицій

= 1120378 1120378 =

Інформація про рух капіталу кредитної установи (грн.):
Залишок на початок 
звітного періоду

Внесено за 
звітний період

Повернуто за 
звітний період

Залишок на кінець 
звітного періоду

Основний капітал , у тому числі 23359301 21941561 10150244 35150618
статутний капітал 32601732 9704691 100000 45806423
резервний капітал 47700 0 0 47700
нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -12890131 12236870 10050244 -10703505
Додатковий капітал 1095066 471426 152390 1414102

Згідно «Звітних даних про доходи та витрати кредитної установи» (додаток 4)  ТОВ «ФК Надія України»   
за  результатом діяльності у 2016 році має  прибуток в розмірі 2187тис.грн. Недостовірність цього показника 
сумі чистого прибутку відображеного в формі 2 «Звіт про фінансові результати» за 2016рік пов’язано з 
виправленням помилок 2014-2015 років , тобто з коригуванням (зменшенням) суми витрат на 753 тис.грн.

У 2016 році формування резервного капіталу за рахунок прибутку   не проводилося.
У звітному періоді відсутні короткострокові та довгострокові зобов’язання кредитної установи за 

залученими  коштами (четвертий розділ звіту) та відсутній рух сум на позабалансових рахунках (п’ятий розділ 
звіту).

  У звітних даних відсутня інформація щодо осіб до яких висуває вимоги кредитна установа. 
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом 
на 31.12.2016 р. складає 36565 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про 
вартість чистих активів Товариства за 2016 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, додаткового 
капіталу, резервного капіталу та непокритого збитку.

Чисті активи на «-» 9 241 (36565-45806) тис. грн. менші, ніж величина статутного капіталу, що пов’язано 
зі суттєвим збільшенням статутного капіталу в 2016 році.

Аналіз показників фінансового стану ТОВ «ФК «Надія України»  на 31.12.2016 р.
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської перевірки фінансового 

звіту ТОВ  «ФК «Надія України» за 2016 рік нами був проведений аналіз показників платоспроможності  та 
короткострокової ліквідності компанії на 31.12.2016 р. відповідно до встановлених критеріїв та нормативів 
щодо ліквідності та платоспроможності проведено  згідно вимог «Положення про критерії та фінансові 
нормативи діяльності кредитних установ», затверджене Розпорядженням Національної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг від 28 вересня 2006 року N 6261, зі змінами і доповненнями.

Коефіцієнт платоспроможності визначається як відношення власного капіталу кредитної установи (за 
винятком субординованого капіталу) до сумарних активів та коштів на позабалансових рахунках, зважених 
за ступенем ризику. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим  ніж 10 
відсотків.

Коефіцієнт платоспроможності станом на 31.12.2016 р. складає 401,5% (36564720/ 9107921*100) і  
свідчить про достатню платоспроможність фінансової компанії.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як відношення ліквідних активів (строк погашення 
до одного року) кредитної установи до її короткострокових зобов’язань із строком погашення до одного року. 
Показник нормативу короткострокової ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків. 

Норматив короткострокової ліквідності станом на 31.12.2016 р. не розраховується, так як короткострокові 
зобов’язання відсутні, і свідчить про те, що  ТОВ  «Фінансова компанія «Надія України»  на 31 грудня 2016 р.  
ліквідна.

ТОВ  «Фінансова компанія «Надія України» на 31 грудня 2016 р. платоспроможна та ліквідна, має 
стійкий фінансовий стан.

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 буд. 

60, кв. 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. 11. 2015 року № 
317/4, дійсне до 26.11.2020 року. 

Номер, дата видачі свідоцтва про включення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ

№ 0065, видане розпорядженням Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року, 
подовжене Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 
29.12.2015р. №3506, 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 23.12.2017 року

Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту № 73/2016 від 15.09.2016 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 21.11.2016 р. – 23.03.2017 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 
26.11.2020 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0065, виданого 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року, дійсне до 26.11.2020 р.  

- сертифікат серії А 
№ 000051, виданий 
рішенням  АПУ від 
23.12.1993 р., дійсний 
до 23.12.2017 р.

23 березня 2017 р.
м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.
тел. (061) 212-00-97

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ПАТ «ФЛОРЕНТА» за ЄДРПОУ 38196953
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне 
товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові 
суб’єкти за КВЕД 64.30
Середня кількість працівників*  1   
Адреса, телефон 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 
5, офіс 3   
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



ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК № 380   17.04.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА30

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2016 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 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 52576 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 52576 -
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 - 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17691 7010
Поточні фінансові інвестиції 1160 676 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 58 55
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 18425 7066
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -
Баланс 1300 71001 7066
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 64563 664
Неоплачений капітал 1425 (3600) (3600)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Усього за розділом I 1495 70963 7064
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 38 2
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 -
Усього за розділом III 1695 38 2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 71001 7066
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»       Копищик В.М.  
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»         Горєлов О.Ю.   
____________ 
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.

КОДИ
Підприємство ПАТ «ФЛОРЕНТА» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38196953

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Валовий: 
прибуток 2090 - -
збиток 2095 (-) (-)
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (15) (8)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (5452) (114)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 - -
збиток 2195 (5467) (122)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -

Інші доходи 2240 53176 -
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (52609) (-)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - -
збиток 2295 (4900) (122)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 - -
збиток 2355 (4900) (122)

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 - -

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 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 5452 114
Разом 2550 5452 114

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
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»       Копищик В.М.  
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»         Горєлов О.Ю.

КОДИ
Підприємство ПАТ «ФЛОРЕНТА» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38196953

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 - -
Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (141) (92)
Праці 3105 (-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (-) (-)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) (81)
Інші витрачання 3190 (5) (1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (146) (174)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 47915
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Інші платежі 3290 ( ) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 47915 -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 12393
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (56075) (-)
Інші платежі 3390 (4090) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (47772) (-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (-3) (174)
Залишок коштів на початок року 3405 58 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 55 58
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»       Копищик В.М.  
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»         Горєлов О.Ю.

КОДИ
Підприємство ПАТ «ФЛОРЕНТА» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 38196953

Звіт про власний капітал 
за  2016р.

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 - - - 64563 (3600) - 70963
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - 27 - - 27
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 10000 - - - 64590 (3600) - 70990
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (4900) - - (4900)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (59026) - - (59026)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
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Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - (63926) - - (63926)
Залишок на кінець року 4300 10000 - - - 664 (3600) - 7064
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»       Копищик В.М.  
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»         Горєлов О.Ю.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА»
Загальна інформація про підприємство

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ         ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА»

Код за ЄДРПОУ 38196953
Основний вид діяльності  КВЕД: 64.30 Трасти,фонди та подібні фінансові суб’єкти 
тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

26 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ №00060

реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300060
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

ДО 26.06.2112 РОКУ

Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 5, офіс 3
Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002,м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів 

бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених 
суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів 
від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у Товаристві 
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у 
відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-
який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. 
Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, виявлення і запобігання 
випадкам шахрайства та інших порушень.

 Економічне середовище, у якому Підприємство проводить свою діяльність
Стабільність української економіки в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих 

на реформування адміністративної та правової систем, економіки в цілому та вирішення конфлікту на 
сході країни. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для 
розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у 
світовій економіці. Теперішня політична ситуація відчутно вплинула на економіку України.

Законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, 

фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній 
політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати сектор та інші галузі економіки, а 
також те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, 
що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підприємства.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
 Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її  функціонування в майбутньому , 

яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському 
персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для 
значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були 
б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
 Основа підготовки
Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена  відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 
випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, 
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно 
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

  Фінансова звітність  чітко і без будь-яких застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства надання 

оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань Товариства, розкриття 
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний 
період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової 
політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче.

Основоположними допущеннями  при підготовці фінансових звітів Товариства відповідно до МСБО 1 є 
принцип нарахування та безперервність діяльності.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені 
нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів.

Склад фінансової звітності
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних 

значень (в тис. грн.).
Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
Основа надання інформації
Основою складання фінансової звітності були документи:
1.Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
3.Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
4.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Підприємства базується на чинному законодавстві України,  міжнародних стандартах 

фінансової звітності та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів 
фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звітність, складена Підприємством, ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у 
фінансовій звітності відповідно до МСФЗ та інших нормативно-правових актів.

В своїй обліковій політиці Підприємство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, 
превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності 
доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є 
історична (первісна) собівартість.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття 
майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку 
можна достовірно визначити.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена 

у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під час оцінки 
справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги характеристики відповідного активу 

або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або 
зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності 
визначається на такій основі, за виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 
«Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, 
такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 
«Зменшення корисності активів». 

Товариство  веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова звітність 
була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде згідно з вимогами українського 
законодавства, та була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці коригування включають певні 
зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну 
класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової звітності. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво  
та власники мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства в Україні. На 
думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу  а також на основі 
історичного досвіду,  який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть погашені вчасно.

Викладені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому у цій 
фінансовій звітності.

Функціональна валюта та іноземна валюта.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою та  найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються 
Товариства. Господарчі операції, що проводяться  в валютах, що відрізняються від функціональної валюти 
Товариства,  вважаються операціями  в іноземній валюті.  При первинному визнанні операції в іноземній 
валюті відображаються в функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ), що діє на дату 
здійснення операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в 
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ на дату 
складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої 
вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за 
обмінним курсом, що діяв на дату операції.

Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при  операціях погашення або переоцінки монетарних 
активів чи зобов’язань   відображаються  підсумковим загалом у Звіті про прибутки та збитки (про сукупний 
дохід)  того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках ( на поточних рахунках та депозити), 

готівкові кошти в касах, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не  обмежені  у використанні. 
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за 
ринковим методом оцінки.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти:подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка»

Первісне визнання 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  при первісному 

визнанні фінансові активи  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 фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям 
фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачі фінансових інструментів тощо). 
Під час первісного визнання фінансових активів Товариство  присвоює їм відповідну категорію і потім може 
перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче.

Дата визнання 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на 

дату, коли Товариство  стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. До стандартних 
операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких 
передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.

У відповідності з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство не визнає в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цінні папери, передані за договорами на брокерське 
обслуговування клієнтів. Дані активи обліковуються Товариством на позабалансових  рахунках. 

Інші фінансові активи обліковуються у відповідності МСБО 32 та 39 та з метою складання фінансової 
звітності класифікуються за категоріями:

- Утримуються для торгівлі
- Утримуються до погашення
- Утримуються для продажу
- Інвестиції в асоційовані компанії
- Інвестиції в дочірні підприємства 
При цьому застосовуються такі стандарти:
а) як інвестиції в асоційоване або спільне підприємство (IAS 28) 
б) як інвестиції в дочірнє підприємство (IFRS 3)
в) за амортизованою собівартістю (IFRS 9)
г) за справедливою вартістю  (IFRS 9)
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»  інвестиції для торгівлі обліковуються по 

справедливій вартості з віднесенням її зміни на прибуток чи збиток. Інвестиції, що мають фіксований строк 
погашення та утримуються  до погашення обліковуються по амортизованій собівартості. Інвестиції що не 
мають фіксованого строку погашення, обліковуються по собівартості. Інвестиції що утримуються для продажу 
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на власний капітал. Інвестиції в асоційовані 
компанії обліковуються по дольовому методу.

Взаємозалік 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про 

фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або 
наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

Перекласифікація фінансових активів 
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів 

та дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований у категорію кредитів та дебіторської 
заборгованості, якщо Товариство має намір і можливість утримувати даний актив у найближчому майбутньому 
або до погашення. 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у 

звітності як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують 
відображатись у звіті про фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава 
за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких 
цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Придбання цінних паперів 
за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі кредитів клієнтам. Різниця 
між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом строку 
дії договорів “репо” за методом ефективного відсотка або розраховується  при закритті «репо» операцій в 
залежності від умов договору. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій 
звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і 
відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання 
щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями.

МСБО 2 «Запаси»
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.
Запаси обліковуються по однорідним групам:
-Канцелярські та офісні матеріали
-інше
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Товариство застосовує  метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті 
або передачі у виробництво. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 
собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ході 
звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат на продаж. Чиста вартість реалізації визначається 
індивідуально для кожного найменування продукції з врахуванням маркетингової політики Товариства.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість  - це договірні вимоги, що пред’являються покупцям та іншим особам на 

отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість 
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класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або 
як довгострокова  (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська 
заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникає за реалізовані протягом 
звичайної господарської діяльності товари та послуги) та неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 
Первинне визнання дебіторської заборгованості відбувається по справедливій вартості переданих активів.

В фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за 
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється враховуючи 
представлені знижки, повернення товарів та безнадійної заборгованості. 

Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на Товаристві створюється резерв сумнівних 
боргів.   Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх  звітних періодів та 
враховують фактори наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе витребувати  дебіторську 
заборгованість. Резерв створюється з використанням методу  індивідуальної класифікації дебіторів.

 Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення 
понад 12 місяців. 

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстроченого податку на прибуток) обліковується в 
залежності від її виду за амортизаційною або дисконтованою вартістю.  

МСБО 18 «Виручка»   
Визнання доходів 
Дохід (виручка)  від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов на основі принципу нарахування :
- сума доходу (виручка) можу бути достовірно визначена
- є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її 

завершення. Для оцінки ступеню завершеності операції використовується метод огляду виконаної роботи. 
Дохід від реалізації цінних паперів (які для Товариства є товаром) визнається тоді, коли фактично відбувся 
перехід від продавця до покупця значних ризиків, вигід та контроль над активами (право власності передано) 
та дохід відповідає всім критеріям визнання.  У відповідності з МСБО 18, МСБО32 та МСБО39.

Особливих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства не 
визначено.В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, протягом 
узгодженого періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані послуги. 

Процентний дохід визнається у тому періоді, до якого від належить виходячи з принципу нарахування.
Визнання витрат
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

МСБО 23 «Витрати на позики»
Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку по займах, кредитах, 

позиках  відповідно до МСБО23. Витрати по займах (процентні та інші витрати понесені у зв’язку з залученням 
займів)  визнаються в якості витрат того періоду, в  якому понесені з відображенням у звіті про фінансові 
результати або капіталізуються в залежності від цільового призначення.

МСБО 17«Оренда»
Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всі вигоди 

та ризики, пов’язані з експлуатацією активу і оренда відповідає одному з критеріїв визнання відповідно до 
МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Активи, що утримуються на 
умовах фінансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою із вартостей або  за справедливою 
вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна 
заборгованість включається в баланс як зобов’язання по фінансовій оренді з розподіленням на довгострокову 
та короткострокову заборгованість. 

Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного 
терміну оренди.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
Облік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) та 

поточні (строк погашення до 12 місяців). 
Довгострокові зобов’язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від 

виду або по амортизаційній або по дисконтованій вартості. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за первинною вартістю, 

яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство проводить переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до 

складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 
залишається менше ніж 365 днів.

Товариство може  формувати  резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях 
активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 
відсотків від прибутку Товариства до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства. 

Якщо внаслідок діяльності Товариства розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, 
ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків 
чистого прибутку  до досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Товариства коли у нього є поточні юридичні або 
випливаючи з практики зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне 
вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов’язань може бути достовірно оцінена.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, враховуючи оцінку вірогідності 
їх виникнення та сум погашення, отриманих від експертів.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, вони розкриваються у примітках якщо 
ймовірний відтік ресурсів є суттєвим.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової 
звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Товариством економічних вигід.

МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату (прибутку чи збитку).  В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи/ не 
враховуючи  різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського 
обліку. 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок 
на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться 
до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, відображених 
безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого сукупного прибутку 
або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з 
передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку 
на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення 
сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. Враховуються також пільги з податку на прибуток для 
інвестиційних фондів відповідно до ПКУ.

МСБО19 «Виплати працівникам»
Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з МСБО19.
В процесі господарської діяльності Товариство не нараховує та не сплачує виплати працівникам за 

відсутності наявних штатних працівників. Інших виплат працівникам на Товаристві не передбачено.
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Сторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших 

осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також 
близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи є компанія пов’язаною стороною основна увага 
приділяється сутності відносин а не їх юридичній формі.

Операція з пов’язаною стороною – передача ресурсів, послуг або зобов’язань між суб’єктом 
господарювання, що звітує та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»   
 Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним видом 

діяльності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені.
Товариство займається реалізацією товарів та послуг тільки на території України, в зв’язку з цим 

географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Товариства та при появі нових видів діяльності Товариство буде 

представляти фінансову звітність у відповідності з МСБО8.
Форми фінансової звітності
Товариство визначає форми представлення   фінансової звітності:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні та 

довгострокові.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  складається методом поділу витрат за 

функціональними ознаками.
Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО7 прямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до розкриття 

інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства  є фінансовою звітністю загального призначення.
ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ
 При підготовці фінансової звітності Товариство 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. 

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, 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 базуються на інших факторах, в тому числі 
на очікуваннях відносно майбутніх подій. 

Застосування нових,  переглянутих та змінених  Міжнародних стандартів фінансової звітності  та 
інтерпретацій.  

При підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2016 року, Товариство застосувало всі нові та 
переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для 
застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації 
не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності Товариства.

-Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. дозволяється дострокове застосування  і, на думку 

керівництва Товариства, не роблять істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні 
поправки:

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» Поправки застосовуються ретроспективно і 
роз’яснюють наступне: Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використовувало 
керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис 
операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажа та 
валова маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають 
схожі економічні характеристики; Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається 
тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере на себе  операційні рішення, аналогічно 
інформації, що розкривається за зобов’язаннями сегмента. 

Поправка до МСБО (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Поправка застосовується 
ретроспективно і роз’яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського 
персоналу) є пов’язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття інформації про пов’язані 
сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов’язана розкрити 
інформацію про витрати, понесені у зв’язку зі споживанням послуг з управління.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не роблять 

істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ 
(IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»  роз’яснює як покупець повинен класифікувати умовне зобов’язання.

  МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 
участь в інших підприємствах»,  МСБО (IАS) 27 «Окрема фінансова звітність».

 Набувають чинності з 1 січня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не зроблять істотного впливу на 
фінансову звітність. Визначають інвестиційну організацію, розширюють перелік розкриттів про неї.

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але 
не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. В цей перелік включені стандарти, 
інтерпретації та роз’яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або 
фінансові показники Товариства.

   - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», 

яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить 
нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується 
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить 
вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та 
оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 
2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і 
планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які 
застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування 
МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних 
різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках  - окремими рядками у 
звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер 
тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову 
звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2016р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції 
Товариством не планується.

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка 

буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається 
за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і 
визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги 
до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 
з  або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює 
вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

-Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка 

відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є 
актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на 
виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки 
в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній 
основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства, оскільки воно не 
використовує заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

-Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулює облік операцій придбання часток 

у спільній діяльності,  Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність» і МСФЗ (IАS)  28 
«Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – регулюють продаж або внесення активів між 
інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої 
звітності,  МСФЗ (IFRS)  7 « Фінансові інструменти:розкриття інформації» - регулюють передання фінансового 
активу третій стороні  та розкриття інформації,  МСФЗ (IFRS)  5 « Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та припинена діяльність»  регулюють перенесення активу з категорій.  Дані поправки набувають 
чинності з   1 січня 2016р.  причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цій 
редакції Товариством планується з 01 січня 2016 року. 

В даний час керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, 
за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не завдасть суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.

Розкриття інформації, представленої в фінансовій звітності Підприємства за 2016 р.
Станом на 31.12.2016р. довгострокові інвестиції відсутні. 
Поточні фінансові інвестиції в балансі відображені за справедливою вартістю.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних 

вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт 
і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження 
товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську 
заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом 1 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 

31.12.2016 р. в розмірі 7010 тис. грн., представлена:
- У вигляді дебіторської заборгованості яка складається з  12359 тис. грн. за вирахуванням  в 

2016 році створеного резерв сумнівних боргів на суму 5348 тис.грн з приміненням методу абсолютної суми 
сумнівної заборгованості згідно прописаного методу в обліковій політиці.

- Сума дебіторської заборгованості 7011 тис.грн  показана за чистою вартістю та складається 
з заборгованості по проданим корпоративним правам в сумі 7010 тис.грн.  та 1 тис.грн. – заборгованість з 
бюджетом.

Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові 
інструменти».

Інформація про дебіторську заборгованість:
тис. грн.

№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Дебіторська заборгованість з бюджетом 1 0
1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 0
2 Інша поточна дебіторська заборгованість 7010 17691

Разом 7011 17691
До складу рядка 1155 балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» включено наступну 
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заборгованість:
По договорам куплі-продажу корпоративних прав -7010 тис.грн
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 7010 тис.грн
Поточні фінансові інвестиції
Вартість поточні фінансові інвестиції за 2016 рік які відображались в сумі 676 тис.грн. у вигляді акцій 

було уцінено до нуля, в зв’язку з призупиненням обігу цінних паперів  . Інших цінних паперів на балансі не 
знаходиться. Реалізації фінансових інвестицій в 2016 році не було.

Станом на 31.12.2016р. до складу поточних фінансових інвестицій   Фонду віднесені наступні  

Назва об’єкта 
інвестування

Код 
ЄДРПОУ Кількість ЦП

Балансова 
вартість
тис.грн.

Справедлива 
вартість відхилення

ФК Спутнік - акції 35895153 168957 676 0 -676
РАЗОМ 168957 676 0 -676

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній та іноземній валюті, готівку в 

касі підприємства.
У 2016 році Підприємство проводило лише безготівкові операції по поточному рахунку, пов’язані із 

здійсненням господарської діяльності Підприємства.
Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2016 р. становив 55 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки по рахунках .
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Каса 0 0
2 Поточний рахунок у банку 55 58

Разом 55 58
Звіт про рух грошових коштів
 Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 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 відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Статутний капітал
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 10 000 000,00грн. 

(Десять мільйонів грн. 00коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування».
Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 1 450 000 (один мільйон чотириста 

п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Згідно наведених даних, оплата заявлених Учасниками Товариства внесків 
до Статутного капіталу здійснювалась цінними паперами (акціями), що допущені до торгів на фондовій біржі. 
Підтверджується випискою зберігача.

На протязі 2013 року сума статутного капіталу збільшилась до 10 000 тис.грн. Суми внеску здійснювались 
частково грошовими коштами. 

На 31.12.2016р. сума неоплаченого капіталу становить 3 600 тис. грн
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Інформація про власний капітал:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Статутний капітал 10000 10000
2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 664 64563
3 Неоплачений капітал 3600 3600

Разом 7064 70963
Бухгалтерський  облік  власного  капіталу ведеться  на  основі  МСФЗ.
В 2016 році була знайдена помилка ,яка була відкоригована через прибутки та збитки в сумі 27 тис.

грн.та показана в звіті про власний капітал. Нерозподілений прибуток зменшився на кінець 2016 року по 
причині нарахування  дивідендів на суму 59 026 тис.грн. юридичній особі – нерезиденту Компанії ВЕРОДАЛ 
ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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 Поточними 
зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 
місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1.

періоду.
Простроченої заборгованості на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося 

у відповідності до діючого податкового законодавства.
Інформація про зобов’язання:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 2 38
Разом 2 38

До складу рядку 1615 балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи ,послуги» 
включено наступну заборгованість :

•	 заборгованість за розрахунками з надання послуг в сумі 2 тис.грн.
у т. ч. за термінами погашення:
- до 3-х місяців в сумі 2 тис.грн.
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 0 тис.грн.
У Підприємства відсутні довгострокові та непередбачені зобов’язаня .
ДОХОДИ І ВИТРАТИ
МСБО 18 «Виручка» (Доходи) 
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати – 

також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи визнаються згідно з вимогами 
МСФЗ (IAS) 18 «Дохід». Зокрема, доходи від реалізації продукції (товарів) визнаються у разі задоволення всіх 
наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю; у підприємства 
не залишається ані подальша участь управлінського персоналу, ані ефективний контроль за проданою 
продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити; ймовірно надходження економічних вигод, 
пов’язаних з операцією; та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 
оцінити. Якщо в Товариства залишаються суттєві ризики щодо володіння, дохід не визнається. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Склад доходів 
прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 «Дохід», оскільки МСФЗ не надає вказівок 
стосовно складу доходів.

Діяльність Товариства за 2016 рік характеризується наступними основними показниками: 
Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн. Дані за 2015р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) -
Інші фінансові доходи
Інші доходи 53176
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) -
Адміністративні витрати 15 8
Інші операційні витрати 5452 114
Інші затрати 52609
Фінансовий результат до оподаткування -4900 -122

Інформація щодо витрат Фонду за 2016 рік
до складу адміністративних витрат у 2016р увійшли наступні  витрати :
-послуги банку                                                                                                5 тис.грн.
-консультаційні та аудиторські послуги                                                    10 тис.грн.
До складу інших операційних витрат в сумі 5452 тис.грн. включені
-  витрати винагороди КУА та депозитарні послуги – 104 тис.грн.
- Створений резерв сумнівних боргів на 5348 тис.грн. який був розрахований з приміненням 

методу абсолютної суми сумнівної заборгованості згідно прописаного методу в обліковій політиці. 
До складу інших витрат віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій в сумі 52 609 тис.

грн.
Доходи Товариства:
- До складу інших доходів в сумі 53 176 тис.грн. віднесено доходи з продажу корпоративних 

прав ( в т.ч. пов’язаним сторонам 52 976 тис.грн)
Витрати майбутніх періодів. 
До витрат  майбутніх періодів відносяться витрати, здійснені за 12 місяців 2016 року, які підлягають 

віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Таких витрат станом на 31.12.2016р.   не обліковується. 
МСБО 23 «Витрати на позики»
Станом на 01.01.2016р. та  31.12.2016 року Товариство не мало позик як капіталізованих так і не 

капіталізованих (кредити, займи, позики  та інш.)
МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточна ставка податку на прибуток  у 2016 році складала 18% . Товариство має льготи по податку на 

прибуток відповідно ПКУ.
Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно 

різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, акциз та інші податки 

та збори. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх   положення часто нечіткі або не розроблені, 
існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що викликає загальну невизначеність і створює 
підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в 
країнах з більш розвиненими податковими системами. 

Інтерпретації керівництвом Товариства законодавства застосовного до операцій та діяльності Товариства 
може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що відбувалися і відбуваються в Україні 
вказують на те, що податкові органи  можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства 
та перевірці податкових розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

Як результат цього активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких 
несприятливих змін у політичному та економічному середовищу.

Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття Товариством позицій щодо розрахунку 
податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і призвести до нарахування податків, 
штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи прибутків,  за оцінкою   керівництва  Товариства  знаходяться 
у звичайних  невизначених   межах з низькою  ймовірністю реалізації.

Умовні активи та зобов’язання  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
У фінансовій звітності Товариства за 2016 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов’язання.
Судові справи – в ході своєї поточної діяльності Товариство у 2016 році не являлося об’єктом судових 

справ, розглядів, позовів та вимог та претензій. 
На думку керівництва Товариства станом на 31 грудня  2016 року відповідні положення законодавства 

інтерпретовані їм коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому знаходиться Товариство 
в  зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, являється високою.   Для тих випадків коли на 
думку керівництва Товариства, є значні сумніви в збереженні вказаного положення Товариства  в фінансовій 
звітності визнані належні зобов’язання. 

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
 - забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
 - забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків.
 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 

зобов’язань.  Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу 
та зобов’язань.

МСБО 24 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ» 
Пов’язаними особами Підприємства є:
фізичні особи – Ярош С.В.
юридична особа - ВЕРОДАЛ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД
Протягом 2016 року були операції з пов’язаними сторонами, а саме: 
- виплата дивідендів компанії ВЕРОДАЛ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД в сумі  56075 тис.грн. ( сума 

нарахованих дивідендів - 59 026 тис.грн.)
-  та операції з продажу корпоративних прав на суму – 52976 тис.грн. 
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані  товарно-

матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань, які 
б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

Політика управління ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в 

ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В 
ході процесу стратегічного планування,  керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі 
як зміна середовища, технології або зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи 
управління кожним із зазначених ризиків. 

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
учасникам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно 
переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для 
підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої 
заборгованості.

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями Товариства 
є торгова кредиторська заборгованість, заборгованість по залученим грошовим коштам клієнтів по 
брокерським договорам, інші довгострокові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної 
діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи. Такі як грошові кошти та їх еквіваленти, торгову 
дебіторську заборгованість.

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є ринковий 
ризик, кредитний ризик  та ризик ліквідності.

Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клієнт)  може не виконати своїх зобов’язань 
перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства.

Кредитний ризик Товариства головним чином пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю. Суми 
подаються за  вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується 
керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний 
вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової 
ставки(виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 
грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик.

Ризик ліквідності – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання 
по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності 
Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів, облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення,  
для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Зобов’язання Менше 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 5 років Більше 5 років
На 31.12.2015 38 - - -
Кредиторська 
заборгованість 38 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -
На 31.12.2016р. 2 - - -
Кредиторська 
заборгованість 2 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -

Ризик ліквідності незначний.
ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ    
Фінансова звітність Товариства за  12 місяців  2016 року представлена за звітною політикою у 

відповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.   
 МСФЗ 8 «ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ»   
В силу специфіки діяльності Товариства  господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так 

як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. Товариство 
здійснювало посередницьку діяльність за договорами по цінних паперах та надавало послуги на фондовому 
ринку. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах  була 100%.   

Вплив інфляції на монетарні статті
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (п. 3) визначає 5 характеристик гіперінфляції  в 

країні.
а) Основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 
збереження купівельної спроможності.

б) Основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті. 

в) Продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 
коротким. 

г) Відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін. 
ґ) Кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Незважаючи на те, що один із критеріїв по визнанню гіперінфляції перевищив норму коригування статей 

фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” 
не здійснювалося. Керівництвом підприємства вирішено відповідно до наказу №6 від 30.12.2016р. не 
здійснювати перерахунок фінансових статей.

МСБО 10 «ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на Товаристві в період між 

датою звітності – 31.12.2016 р. i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни 
(коригування) фінансової звітності, не було.

Дата затвердження  фінансової звітності
Ця фінансова звітність Фонду  за 12 місяців 2016 року  затверджена до випуску «03» лютого 2017 року 

і підписана від імені ПАТ  «ФЛОРЕНТА»
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,  що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»                         Копищик В.М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС «, що діє від імені ПАТ «ФЛОРЕНТА»        Горєлов О.Ю.
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛОРЕНТА»,
активи якого перебувають в управлінні 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

 «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
станом на 31 грудня 2016р. м. Київ

2017р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА» »

Станом на 31 грудня 2016р.
Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
Загальним зборам та наглядовій раді

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА»

1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про Товариство

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ         ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА»

Код за ЄДРПОУ 38196953
Основний вид діяльності  КВЕД: 64.30 Трасти,фонди та подібні фінансові суб’єкти 
тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

26 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ №00060

реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300060
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

ДО 26.06.2112 РОКУ

Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 5, офіс 3
Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002,м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

  Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016 р.  ПАТ« ЗНВКІФ «ФЛОРЕНТА»  здійснено ПП «АФ 
«АУДИТ-ОПТІМ» проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-
XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями), на основі 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, за-
тверджених для обов’язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту , 
згідно рішення  Аудиторської палати України від 29.12.2015 N 320/1 зокрема до МСА 700 «Формування думки 
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 
«Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідаль-
ність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»,  
МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», тощо. Ці стандарти 
вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА», що додається, 
яка включає:

•	 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
•	 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
•	 Звіт про рух грошовий коштів за 2016р.;
•	 Звіт про власний капітал за 2016р.;
•	 Примітки до річної звітності за 2016р.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення перевірки на відповідність даних синтетич-

ного та аналітичного обліку даним фінансової звітності, тестування доказів на обґрунтування сум та інфор-
мації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2016 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що 
офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих роз’яснень   Держав-
ної служби статистики України , Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів 
оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ). 

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товари-
ство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складання звітності відповідно до МСФЗ. Облікова 
політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей 
фінансової звітності Товариства. 

Фінансова звітність  ПАТ« ЗНВКІФ «ФЛОРЕНТА»   складається на основі припущення, що Товариство 
проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше 
ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського 
обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику 
належним чином. 

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у  річних фінансових звітах відпо-
відно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності покладається на управлінський персонал. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, здійснення досто-
вірних облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо правильності формування та розміру статутного 

капіталу та достовірності фінансової звітності в цілому на основі результатів нашого аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час перевірки використовувалися наступні методи:
а) метод аналізу даних на відповідність; 
б) метод перевірки відповідності реквізитів; 
в) інші методи, які були доступні Аудитору.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що надана Товариством інформація є 

достовірною та неупередженою. Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Під 
час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих 
у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на момент здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну та неупереджену 
основу для висловлення аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, станом 
на 31.12.2016 р. 

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його сере-
довища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на 
оцінені ризики», 560 «Подальші події», 570 «Безперервність», 700 «Формування думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності» 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», для забезпечення обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані 
в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських 
операцій. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для складання 
аудиторського висновку про стан фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Обставини, що призвели до модифікації думки – 
На рахунку в банку Софіївський знаходяться кошти в сумі 13 тис. грн. В зв’язку з тим, що банк знахо-

диться на стадії ліквідації кошти можуть не повернути підприємству а отже, на 31.12.2016р. це не є активом 
Товариства .  

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні 
обмеження не є суттєвими для фінансової звітності . Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки 
не є суттєвими у контексті фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА» у цілому, та не 
перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Висловлення думки
На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про 

стан фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА».

За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення 
бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.

Виражаючи умовно-позитивну думку Аудиторська компанія прийшла висновку, що інформація, яка була 
надана аудиторам для перевірки перевірена та підтверджена документально. 

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2016 року, його баланс, фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА» у всіх суттєвих 
аспектах, повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016р. та не 
суперечить нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні і не містить 
суттєвих перекручень.

Інші питання. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, привертаємо увагу на 
той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки під-
приємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в 
українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Наша думка не містить засте-
режень стосовно даного питання.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
В ході проведення перевірки було встановлено що розмір власного капіталу Товариства  відповідає ви-

могам законодавства України . Сума статутного капіталу на 31.12.2016 року становить 10 000 тис. грн. 
Формування та сплата статутного капіталу
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 10 000 000,00грн. 

(Десять мільйонів грн. 00коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування».
Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п’ят-

десят тисяч) гривень 00 копійок. Згідно наведених даних, оплата заявлених Учасниками Товариства внесків 
до Статутного капіталу здійснювалась цінними паперами (акціями), що допущені до торгів на фондовій біржі. 
Підтверджується випискою зберігача.

На протязі 2013 року сума статутного капіталу збільшилась до 10 000 тис.грн. Суми внеску здійснюва-
лись частково грошовими коштами. 

На 31.12.2016р. сума неоплаченого капіталу становить 3 600 тис. грн
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток(збиток)
При проведенні перевірки обліку необоротних активів Товариства, станом на 31.12.2016р., на підставі 

наданої Товариством інформації, аудиторами  не було встановлено, що на балансі Товариства обліковуються 
основні засоби  та нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2016р. довгострокові фінансові інвестиції  відсутні.
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають 7066 тис. грн. та характеризується на-

ступними показниками:
Інша поточна дебіторська заборгованість                      7010 тис. грн.;
Поточні фінансові інвестиції                                                  0 тис.грн.;  
Грошові кошти                                                                      55 тис. грн.
Дебіторська заборгованість з бюджетом                                 1 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмір дебіторської заборгованості складає 12359 тис. грн. Товари-

ством в 2016 році створено резерв сумнівних боргів на суму 5348 тиз. грн. з  застосуванням  методу абсо-
лютної суми сумнівної заборгованості згідно прописаного методу в обліковій політиці. В балансі сума іншої 
поточної  дебіторської заборгованості вказана за чистою вартістю , в сумі 7010 тис. грн. Данні аналітичного 
обліку відповідають даним синтетичного обліку та даним фінансової звітності. Порушень щодо обліку дебітор-
ської заборгованості, при проведенні перевірки аудитором не встановлено. 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою 
та  в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На підставі вищенаведеного 
аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам 
МСФЗ.

Зобов’язання Товариства
Станом на 31.12.2016р. зобов’язання Товариства складаються з поточних зобов’язань та забезпечень та 

становлять  2 тис. грн., та характеризуються наступними показниками:
Кредиторська заборгованість за:
Товари, роботи,послуги                   2 тис.грн
Ризик ліквідності відображений Товариством в Примітках не високий.
Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов’язань Товариства. Зобов’я-

зання Товариства є реальними, оцінені належним чином та підтверджуються даними первинних документів і 
аналітичного обліку.

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, не сплачені 
штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги за 2016р. відсутні.

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною 
оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить 
висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

Доходи і витрати Товариства
Доходи і витрати Товариства класифіковані відповідно до нормативних вимог щодо визначення резуль-

татів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності та відображені достовірно та у повному обсязі.
Діяльність Товариства за 2016 рік характеризується наступними основними показниками: 

Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) -
Інші фінансові доходи -
Інші доходи 53176
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) -
Адміністративні витрати 15
Інші операційні витрати 5452
Інші затрати 52609
Фінансовий результат до оподаткування -4900

Дотримання вимог нормативно-правових актів
В ході проведення аудиту встановлено дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регу-

люють порядок складання та розкриття інформації .
Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ІСІ, відповідає вимогам законодавства.
Товариство дотримується вимог  законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок ак-

тивів ІСІ.
В ході перевірки встановлено, що розмір активів ІСІ відповідає мінімальному обсягу активів, встанов-

леному законом.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту(контролю)
Відповідно до вимог законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», По-

ложення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасни-
ках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№996 від 19.07.2012 року, Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» розроблено та затверджено Протоколом № 11 від 
10.04.2014р. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке визначає та регламентує порядок 
створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю),визначає статус, функціональні 
обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту (контролю). 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Компанією створена та функціонує, представлена окремою 
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посадовою особою – внутрішній аудитор (контролер) . Аудитор підтверджує наявність та відповідність систе-
ми внутрішнього аудиту (контролю), необхідною для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України
Протягом звітного року у Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
•	 Загальні Збори Учасників - вищий орган Товариства. Складається з Учасників Товариства або 

призначених ними представників;
•	 Голова Наглядової ради - виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво його поточ-

ною діяльністю.
Загальні збори учасників Товариства з метою затвердження результатів фінансово-господарської діяль-

ності, річної фінансової звітності та затвердження договорів з аудитором не проводилися. Слід зазначити що 
дані питання віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ФЛОРЕНТА»  можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управ-
ління Товариства  відповідає вимогам Статуту і в повному обсязі відповідає вимогам ЗУ «Про господарські 
товариства».

Інформація про пов’язаних осіб 
    Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності було встановлено пов’язаних 

осіб Товариства таких як фізична особа – Ярош С.В. та юридична особа – нерезидент Компанія ВЕРОДАЛ 
ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД.

З пов’язаними особами в 2016 році були операції по виплаті дивідендів та  продажу довгострокових 
фінансових інвестицій.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 
проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника

Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності не було встановлено подій після 
дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан заявника. 

Аналіз результатів пруденційних показників
Відповідно до Положення щодо нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 

управління активами інвестиційних інвесторів (діяльність з управління активами) затвердженого Рішенням 

НКЦПФР від 09.01.2013р. №1 та змінами до Положення затвердженими Рішенням від 03.06.2014р. №730 пру-
денційні показники фонду не розраховувались.

3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, 
телефон: (044)425-74-99
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної 

реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення 

Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98  терміном дії до 30.07.2020р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати Украї-

ни від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, реєстраційний  номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №9  від 24.01.2017р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 13.02.2017р. – 24.02.2017р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»   _______________ Трушкевич Т.М.
Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію 

сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Дата надання аудиторського висновку:
24 лютого 2017р.
Україна,м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4

ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додаток 1 

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

 КОДИ
 2017 01 01
Підприємство ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції» за ЄДРПОУ 38321284
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне 
товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників*  1   
Адреса, телефон м.Київ, вул.Якіра,17А   
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 2016 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 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 -
75000

-
75000

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 75000 75000
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 - 159
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 135773 144233
Поточні фінансові інвестиції 1160 25723 9000
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 2997
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 161503 156389
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200 - -
Баланс 1300 236503 231389
Пасив Код 

рядка
На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 187000 187000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 6637 6637
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 70085 98378
Неоплачений капітал 1425 (98731) (98731)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Усього за розділом I 1495 164991 193284
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 7 55
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 71505 38050
Усього за розділом III 1695 71512 38105
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 236503 231389
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС», що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»  Копищик В.М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції»   
Горєлов О.Ю.   

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

КОДИ
Підприємство ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38321284

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-) (-)
Валовий: 
прибуток 2090 - -
збиток 2095 (-) (-)
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (5) (11)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (667) (181)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 - -
збиток 2195 (672) (192)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 74
Інші доходи 2240 88916 990971
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (59951) (963370)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 28293 27483
збиток 2295 (-) (-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 28293 27483
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 - (67718)
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - (67718)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - (67718)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 28293 (40235)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - 11
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 667 181
Разом 2550 667 192

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

Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                                  Копищик В.М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                                   Горєлов О.Ю.

КОДИ
Підприємство ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
(найменування) за ЄДРПОУ 38321284

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016 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 - -
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у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (620) (128)
Праці 3105 (-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (-) (-)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (1) (-)
Інші витрачання 3190 (5) (5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (626) (133)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 54249 1005567
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 - 410
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - 41292
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (50633) (1047259)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)

Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3616 10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (-) (-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2990 (123)
Залишок коштів на початок року 3405 7 130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2997 7
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                               Копищик В.М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                                 Горєлов О.Ю.

КОДИ
Підприємство ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції» Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
                                                                                                                            (найменування) за ЄДРПОУ 38321284

Звіт про власний капітал 
за  2016 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 187000 (67718) 6637 - 137803 (98731) - 164991
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - 67718 - - (67718) - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 187000 0 6637 - 70085 (98731) - 164991
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 28293 - - 28293
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 28293 - - 28293
Залишок на кінець року 4300 187000 - 6637 - 98378 (98731) - 193284
Директор ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                                                       Копищик В.М.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА»ДЕЛЬТА ПЛЮС»,
що діє від імені ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані  інвестиції»                                                                                        Горєлов О.Ю.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   
  ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Основні відомості про Товариство

Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

Скорочена назва ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Код за ЄДРПОУ 38321284
Основні види діяльності  КВЕД: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у.
тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

10 жовтня 2012 року №00110

реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300110
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

 15 (п’ятнадцять ) років з моменту внесення Фонду до Реєстру

р/рахунки п/рахунок №26501013112901 в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Місцезнаходження: 04119, м.Київ, вул. Якіра, 17А

Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів 

бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених 
суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів 
від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у Товаристві 
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у 
відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-
який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. 
Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, виявлення і запобігання 
випадкам шахрайства та інших порушень.

 Економічне середовище, у якому Підприємство проводить свою діяльність
Стабільність української економіки в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих 

на реформування адміністративної та правової систем, економіки в цілому та вирішення конфлікту на 
сході країни. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для 
розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у 
світовій економіці. Теперішня політична ситуація відчутно вплинула на економіку України.

Законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, 

фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній 
політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати сектор та інші галузі економіки, а 
також те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, 
що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підприємства.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
 Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її  функціонування в майбутньому , 

яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському 
персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для 
значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були 
б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
 Основа підготовки
Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена  відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 
випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, 
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно 

оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
  Фінансова звітність  чітко і без будь-яких застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства надання 

оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань Товариства, розкриття 
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний 
період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової 
політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче.

Основоположними допущеннями  при підготовці фінансових звітів Товариства відповідно до МСБО 1 є 
принцип нарахування та безперервність діяльності.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені 
нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів.

Склад фінансової звітності
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних 

значень (в тис. грн.).
Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
Основа надання інформації
Основою складання фінансової звітності були документи:
1.Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
3.Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
4.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Підприємства базується на чинному законодавстві України,  міжнародних стандартах 

фінансової звітності та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів 
фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звітність, складена Підприємством, ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у 
фінансовій звітності відповідно до МСФЗ та інших нормативно-правових актів.

В своїй обліковій політиці Підприємство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, 
превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності 
доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є 
історична (первісна) собівартість.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття 
майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку 
можна достовірно визначити.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена 

у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під час оцінки 
справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги характеристики відповідного активу 
або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або 
зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності 
визначається на такій основі, за виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 
«Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, 
такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 
«Зменшення корисності активів». 

Товариство  веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова звітність 
була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде згідно з вимогами українського 
законодавства, та була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці коригування включають певні 
зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну 
класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової звітності. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво  
та власники мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства в Україні. На 
думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу  а також на основі 
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історичного досвіду,  який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть погашені вчасно.
Викладені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому у цій 

фінансовій звітності.
Функціональна валюта та іноземна валюта.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою та  найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються 
Товариства. Господарчі операції, що проводяться  в валютах, що відрізняються від функціональної валюти 
Товариства,  вважаються операціями  в іноземній валюті.  При первинному визнанні операції в іноземній 
валюті відображаються в функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ), що діє на дату 
здійснення операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в 
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ на дату 
складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої 
вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за 
обмінним курсом, що діяв на дату операції.

Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при  операціях погашення або переоцінки монетарних 
активів чи зобов’язань   відображаються  підсумковим загалом у Звіті про прибутки та збитки (про сукупний 
дохід)  того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках ( на поточних рахунках та депозити), 

готівкові кошти в касах, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не  обмежені  у використанні. 
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за 
ринковим методом оцінки.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти:подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка»

Первісне визнання 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  при первісному 

визнанні фінансові активи  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 фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям 
фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачі фінансових інструментів тощо). 
Під час первісного визнання фінансових активів Товариство  присвоює їм відповідну категорію і потім може 
перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче.

Дата визнання 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на 

дату, коли Товариство  стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. До стандартних 
операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких 
передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.

У відповідності з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство не визнає в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цінні папери, передані за договорами на брокерське 
обслуговування клієнтів. Дані активи обліковуються Товариством на позабалансових  рахунках. 

Інші фінансові активи обліковуються у відповідності МСБО 32 та 39 та з метою складання фінансової 
звітності класифікуються за категоріями:

- Утримуються для торгівлі
- Утримуються до погашення
- Утримуються для продажу
- Інвестиції в асоційовані компанії
- Інвестиції в дочірні підприємства 
При цьому застосовуються такі стандарти:
а) як інвестиції в асоційоване або спільне підприємство (IAS 28) 
б) як інвестиції в дочірнє підприємство (IFRS 3)
в) за амортизованою собівартістю (IFRS 9)
г) за справедливою вартістю  (IFRS 9)
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»  інвестиції для торгівлі обліковуються по 

справедливій вартості з віднесенням її зміни на прибуток чи збиток. Інвестиції, що мають фіксований строк 
погашення та утримуються  до погашення обліковуються по амортизованій собівартості. Інвестиції що не 
мають фіксованого строку погашення, обліковуються по собівартості. Інвестиції що утримуються для продажу 
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на власний капітал. Інвестиції в асоційовані 
компанії обліковуються по дольовому методу.

Взаємозалік 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про 

фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або 
наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

Перекласифікація фінансових активів 
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів 

та дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований у категорію кредитів та дебіторської 
заборгованості, якщо Товариство має намір і можливість утримувати даний актив у найближчому майбутньому 
або до погашення. 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у 

звітності як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують 
відображатись у звіті про фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава 
за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких 
цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Придбання цінних паперів 
за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі кредитів клієнтам. Різниця 
між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом строку 
дії договорів “репо” за методом ефективного відсотка або розраховується  при закритті «репо» операцій в 
залежності від умов договору. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій 
звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і 
відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання 
щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями.

МСБО 2 «Запаси»
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.
Запаси обліковуються по однорідним групам:
-Канцелярські та офісні матеріали
-інше
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Товариство застосовує  метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті 
або передачі у виробництво. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 
собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ході 
звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат на продаж. Чиста вартість реалізації визначається 
індивідуально для кожного найменування продукції з врахуванням маркетингової політики Товариства.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість  - це договірні вимоги, що пред’являються покупцям та іншим особам на 

отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість 
класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або 
як довгострокова  (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська 
заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникає за реалізовані протягом 
звичайної господарської діяльності товари та послуги) та неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 
Первинне визнання дебіторської заборгованості відбувається по справедливій вартості переданих активів.

В фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за 
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється враховуючи 
представлені знижки, повернення товарів та безнадійної заборгованості. 

Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на Товаристві створюється резерв сумнівних 
боргів.   Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх  звітних періодів та 
враховують фактори наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе витребувати  дебіторську 
заборгованість. Резерв створюється з використанням методу  індивідуальної класифікації дебіторів.

 Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення 
понад 12 місяців. 

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстроченого податку на прибуток) обліковується в 
залежності від її виду за амортизаційною або дисконтованою вартістю.  

МСБО 18 «Виручка»   
Визнання доходів 
Дохід (виручка)  від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов на основі принципу нарахування :
- сума доходу (виручка) можу бути достовірно визначена
- є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її 

завершення. Для оцінки ступеню завершеності операції використовується метод огляду виконаної роботи. 
Дохід від реалізації цінних паперів (які для Товариства є товаром) визнається тоді, коли фактично відбувся 
перехід від продавця до покупця значних ризиків, вигід та контроль над активами (право власності передано) 
та дохід відповідає всім критеріям визнання.  У відповідності з МСБО 18, МСБО32 та МСБО39.

Особливих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства не 
визначено.В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, протягом 
узгодженого періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані послуги. 

Процентний дохід визнається у тому періоді, до якого від належить виходячи з принципу нарахування.
Визнання витрат
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

МСБО 23 «Витрати на позики»
Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку по займах, кредитах, 

позиках  відповідно до МСБО23. Витрати по займах (процентні та інші витрати понесені у зв’язку з залученням 
займів)  визнаються в якості витрат того періоду, в  якому понесені з відображенням у звіті про фінансові 
результати або капіталізуються в залежності від цільового призначення.

МСБО 17«Оренда»
Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всі вигоди 

та ризики, пов’язані з експлуатацією активу і оренда відповідає одному з критеріїв визнання відповідно до 
МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Активи, що утримуються на 
умовах фінансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою із вартостей або  за справедливою 
вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна 
заборгованість включається в баланс як зобов’язання по фінансовій оренді з розподіленням на довгострокову 
та короткострокову заборгованість. 

Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного 
терміну оренди.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
Облік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) та 

поточні (строк погашення до 12 місяців). 
Довгострокові зобов’язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від 

виду або по амортизаційній або по дисконтованій вартості. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за первинною вартістю, 

яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство проводить переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до 

складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 
залишається менше ніж 365 днів.

Товариство може  формувати  резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях 
активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 
відсотків від прибутку Товариства до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства. 

Якщо внаслідок діяльності Товариства розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, 
ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків 
чистого прибутку  до досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Товариства коли у нього є поточні юридичні або 
випливаючи з практики зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне 
вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов’язань може бути достовірно оцінена.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, враховуючи оцінку вірогідності 
їх виникнення та сум погашення, отриманих від експертів.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, вони розкриваються у примітках якщо 
ймовірний відтік ресурсів є суттєвим.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової 
звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Товариством економічних вигід.

МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату (прибутку чи збитку).  В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи/ не 
враховуючи  різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського 
обліку. 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок 
на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться 
до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, відображених 
безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого сукупного прибутку 
або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з 
передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку 
на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення 
сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. Враховуються також пільги з податку на прибуток для 
інвестиційних фондів відповідно до ПКУ.

МСБО19 «Виплати працівникам»
Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з МСБО19.
В процесі господарської діяльності Товариство не нараховує та не сплачує виплати працівникам за 

відсутності наявних штатних працівників. Інших виплат працівникам на Товаристві не передбачено.
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Сторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших 

осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також 
близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи є компанія пов’язаною стороною основна увага 
приділяється сутності відносин а не їх юридичній формі.

Операція з пов’язаною стороною – передача ресурсів, послуг або зобов’язань між суб’єктом 
господарювання, що звітує та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»   
 Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним видом 

діяльності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені.
Товариство займається реалізацією товарів та послуг тільки на території України, в зв’язку з цим 

географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Товариства та при появі нових видів діяльності Товариство буде 

представляти фінансову звітність у відповідності з МСБО8.
Форми фінансової звітності
Товариство визначає форми представлення   фінансової звітності:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні та 

довгострокові.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  складається методом поділу витрат за 

функціональними ознаками.
Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО7 прямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до розкриття 

інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства  є фінансовою звітністю загального призначення.
ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство 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. 

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, 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 базуються на інших факторах, в тому числі 
на очікуваннях відносно майбутніх подій. 

Застосування нових,  переглянутих та змінених  Міжнародних стандартів фінансової звітності  та 
інтерпретацій.  

При підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2016 року, Товариство застосувало всі нові та 
переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для 
застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації 
не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності Товариства.

-Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. дозволяється дострокове застосування  і, на думку 

керівництва Товариства, не роблять істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні 
поправки:

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» Поправки застосовуються ретроспективно і 
роз’яснюють наступне: Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використовувало 
керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис 
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операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажа та 
валова маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають 
схожі економічні характеристики; Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається 
тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере на себе  операційні рішення, аналогічно 
інформації, що розкривається за зобов’язаннями сегмента. 

Поправка до МСБО (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Поправка застосовується 
ретроспективно і роз’яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського 
персоналу) є пов’язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття інформації про пов’язані 
сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов’язана розкрити 
інформацію про витрати, понесені у зв’язку зі споживанням послуг з управління.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не роблять 

істотного впливу на фінансову звітність. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ 
(IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»  роз’яснює як покупець повинен класифікувати умовне зобов’язання.

  МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 
участь в інших підприємствах»,  МСБО (IАS) 27 «Окрема фінансова звітність».

 Набувають чинності з 1 січня 2014р. і, на думку керівництва Товариства, не зроблять істотного впливу на 
фінансову звітність. Визначають інвестиційну організацію, розширюють перелік розкриттів про неї.

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але 
не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. В цей перелік включені стандарти, 
інтерпретації та роз’яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або 
фінансові показники Товариства.

   - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», 

яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить 
нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується 
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить 
вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та 
оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 
2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і 
планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які 
застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування 
МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних 
різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках  - окремими рядками у 
звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер 
тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову 
звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2016р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції 
Товариством не планується.

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка 

буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається 
за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і 
визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги 
до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 
з  або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює 
вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

-Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка 

відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є 
актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на 
виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки 
в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній 
основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства, оскільки воно не 
використовує заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

-Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулює облік операцій придбання часток 

у спільній діяльності,  Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність» і МСФЗ (IАS)  28 
«Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – регулюють продаж або внесення активів між 
інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої 
звітності,  МСФЗ (IFRS)  7 « Фінансові інструменти:розкриття інформації» - регулюють передання фінансового 
активу третій стороні  та розкриття інформації,  МСФЗ (IFRS)  5 « Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та припинена діяльність»  регулюють перенесення активу з категорій.  Дані поправки набувають 
чинності з   1 січня 2016р.  причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цій 
редакції Товариством здійснюється  з 01 січня 2016 року. 

В даний час керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, 
за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не завдасть суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.

Розкриття інформації, представленої в фінансовій звітності Підприємства за 2016 р.
Станом на 31.12.2016р. довгострокові інвестиції  відображаються в балансі в рядку 1030 в сумі 75 000  

тис.грн. 
Поточні фінансові інвестиції в балансі відображені за справедливою вартістю.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх 

економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських 
документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю 
вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом відсутня.
Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 

31.12.2016 р. в розмірі 144 233  тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи , послуги в балансі в рядку 1125 відображається в сумі 

159 тис.грн 
Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові 

інструменти».
Інформація про дебіторську заборгованість:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Дебіторська заборгованість з бюджетом 0 0
2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 159 0
3 Інша поточна дебіторська заборгованість 144233 135773

Разом 144392 135773
До складу рядка 1155 балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» включено наступну 

заборгованість:
По договорам куплі-продажу фінансових інвестицій -144233 тис.грн
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 0 тис.грн
Поточні фінансові інвестиції
Вартість поточні фінансові інвестиції за 2016 рік які відображались в сумі 9000 тис.грн. у вигляді акцій. 

Інших цінних паперів на балансі не знаходиться. Фінансові інвестиції відображаються за справедливою 
вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній та іноземній валюті, готівку в 

касі підприємства.
У 2016 році Підприємство проводило лише безготівкові операції по поточному рахунку, пов’язані із 

здійсненням господарської діяльності Підприємства.
Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2016 р. становив 2997 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки по рахунках .
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Каса 0 0
2 Поточний рахунок у банку 2997 7

Разом 2997 7

Звіт про рух грошових коштів
 Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 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 відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Статутний капітал
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 187 000 000,00грн. 

(Сто вісімдесят сім мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування» .
Розмір початкового статутного капіталу Товариства становив 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) 

гривень. На дату державної реєстрації Статуту у новій редакції початковий статутний капітал сплачений у 
повному обсязі. Засновниками товариства були: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Стайлинг»», код ЄДРПОУ 
34298550, та Компанія «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІКОМ ФАЙНЕНС» (UNICOM 
FINANCE LTD), реєстраційний номер 107570. 

Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) 
гривень 00 копійок. Оплата заявлених Учасниками товариства внесків до статутного капіталу здійснювалась 
цінними паперами (акціями), що допущені до торгів на фондовій біржі.

Станом на 31.12.2016 року єдиним акціонером фонду згідно реєстру власників є Половко М.С. ІНН 
2947219457, що володіє 88268506 штук акцій номінальною вартістю 88268506,00 грн., що складає 47,202409% 
Статутного капіталу Товариства.

У звітному періоді розмір статутного капіталу Підприємства не змінювався.
На 31.12.2016р. сума неоплаченого капіталу становить 98731 тис. грн
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Інформація про власний капітал:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Статутний капітал 187000 187000
2 Додатковий капітал 6637 6637
3 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 98378 70085
4 Неоплачений капітал 98731 98731

Разом 193284 164991
Бухгалтерський  облік  власного  капіталу ведеться  на  основі  МСФЗ.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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 Поточними 
зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 
місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1.

періоду.
Простроченої заборгованості на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося 

у відповідності до діючого податкового законодавства.
Інформація про зобов’язання:

тис. грн.
№ з/п Показник 2016 рік 2015 рік
1 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 55 7
2 Інші поточні зобов’язання 38050 71505

Разом 38105 71512
До складу рядку 1615 балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи ,послуги» 

включено наступну заборгованість :
•	 заборгованість за розрахунками з надання послуг в сумі 55 тис.грн., що включає в себе 

депозитарні послуги та винагороду КУА
у т. ч. за термінами погашення:
- до 3-х місяців в сумі 52 тис.грн.
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 0 тис.грн.
У Підприємства відсутні довгострокові та непередбачені зобов’язаня .
ДОХОДИ І ВИТРАТИ
МСБО 18 «Виручка» (Доходи) 
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати – 

також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи визнаються згідно з вимогами 
МСФЗ (IAS) 18 «Дохід». Зокрема, доходи від реалізації продукції (товарів) визнаються у разі задоволення всіх 
наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю; у підприємства 
не залишається ані подальша участь управлінського персоналу, ані ефективний контроль за проданою 
продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити; ймовірно надходження економічних вигод, 
пов’язаних з операцією; та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 
оцінити. Якщо в Товариства залишаються суттєві ризики щодо володіння, дохід не визнається. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Склад доходів 
прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 «Дохід», оскільки МСФЗ не надає вказівок 
стосовно складу доходів.

Діяльність Товариства за 2016 рік характеризується наступними основними показниками: 
Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн. Дані за 2015р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)
Інші фінансові доходи 74
Інші доходи 88916 990971
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг)
Адміністративні витрати 5 11
Інші операційні витрати 667 181
Інші затрати 59951 963370
Фінансовий результат до оподаткування 28293 27483

Інформація щодо витрат Фонду за 2016 рік
до складу адміністративних витрат у 2016р увійшли наступні  витрати :
-послуги банку                                                                                                5 тис.грн.
До складу інших операційних витрат в сумі 667 тис.грн. включені
-  витрати винагороди КУА та депозитарні послуги – 521 тис.грн.
- Розміщення інформації – 1 тис.грн
- Створення резерву сумнівних боргів – 145 тис.грн.
До складу інших витрат віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій в сумі 59951 тис.

грн.
Доходи Товариства:
- До складу інших доходів в сумі 88916 тис.грн. віднесено доходи з продажу фінансових 

інвестицій ( в т.ч. пов’язаним сторонам 0 тис.грн)
Витрати майбутніх періодів. 
До витрат  майбутніх періодів відносяться витрати, здійснені за 12 місяців 2016 року, які підлягають 

віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Таких витрат станом на 31.12.2016р.   не обліковується. 
МСБО 23 «Витрати на позики»
Станом на 01.01.2016р. та  31.12.2016 року Товариство не мало позик як капіталізованих так і не 

капіталізованих (кредити, займи, позики  та інш.)
МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточна ставка податку на прибуток  у 2016 році складала 18% . Товариство має льготи по податку на 

прибуток відповідно ПКУ.
Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно 

різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, акциз та інші податки 
та збори. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх   положення часто нечіткі або не розроблені, 
існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що викликає загальну невизначеність і створює 
підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в 
країнах з більш розвиненими податковими системами. 

Інтерпретації керівництвом Товариства законодавства застосовного до операцій та діяльності Товариства 
може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що відбувалися і відбуваються в Україні 
вказують на те, що податкові органи  можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства 
та перевірці податкових розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

Як результат цього активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких 
несприятливих змін у політичному та економічному середовищу.

Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття Товариством позицій щодо розрахунку 
податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і призвести до нарахування податків, 
штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи прибутків,  за оцінкою   керівництва  Товариства  знаходяться 
у звичайних  невизначених   межах з низькою  ймовірністю реалізації.

Умовні активи та зобов’язання  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
У фінансовій звітності Товариства за 2016 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов’язання.
Судові справи – в ході своєї поточної діяльності Товариство у 2016 році не являлося об’єктом судових 
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справ, розглядів, позовів та вимог та претензій. 
На думку керівництва Товариства станом на 31 грудня  2016 року відповідні положення законодавства 

інтерпретовані їм коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому знаходиться Товариство 
в  зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, являється високою.   Для тих випадків коли на 
думку керівництва Товариства, є значні сумніви в збереженні вказаного положення Товариства  в фінансовій 
звітності визнані належні зобов’язання. 

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
 - забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
 - забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків.
 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 

зобов’язань.  Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу 
та зобов’язань.

МСБО 24 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ» 
Пов’язаними особами Підприємства є:
фізичні особи – Шинкаренко Р.С.. Половко М.С. (ІНН 2947219457)
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані  товарно-

матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань, які 
б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

Політика управління ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в 

ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В 
ході процесу стратегічного планування,  керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі 
як зміна середовища, технології або зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи 
управління кожним із зазначених ризиків. 

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, гарантувати максимальний прибуток 
учасникам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно 
переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для 
підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої 
заборгованості.

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями Товариства 
є торгова кредиторська заборгованість, заборгованість по залученим грошовим коштам клієнтів по 
брокерським договорам, інші довгострокові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної 
діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи. Такі як грошові кошти та їх еквіваленти, торгову 
дебіторську заборгованість.

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є ринковий 
ризик, кредитний ризик  та ризик ліквідності.

Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клієнт)  може не виконати своїх зобов’язань 
перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства.

Кредитний ризик Товариства головним чином пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю. Суми 
подаються за  вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується 
керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний 
вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової 

ставки(виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 
грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик.

Ризик ліквідності – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання 
по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності 
Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів, облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення,  
для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Зобов’язання Менше 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 5 років Більше 5 років
На 31.12.2015 71512 - - -
Кредиторська 
заборгованість 71512 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -
На 31.12.2016р. 38105 - - -
Кредиторська 
заборгованість 38105 - - -
Векселя - - - -
Кредити - - - -

Ризик ліквідності незначний.
ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ    
Фінансова звітність Товариства за  12 місяців  2016 року представлена за звітною політикою у 

відповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.   
 МСФЗ 8 «ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ»   
В силу специфіки діяльності Товариства  господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так 

як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. Товариство 
здійснювало посередницьку діяльність за договорами по цінних паперах та надавало послуги на фондовому 
ринку. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах  була 100%.   

Вплив інфляції на монетарні статті
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (п. 3) визначає 5 характеристик гіперінфляції  в 

країні.
а) Основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються 
для збереження купівельної спроможності.

б) Основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті. 

в) Продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 
коротким. 

г) Відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін. 
ґ) Кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Незважаючи на те, що один із критеріїв по визнанню гіперінфляції перевищив норму коригування 

статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції” не здійснювалося. Керівництвом підприємства вирішено відповідно до наказу №14 від 
30.12.2016р. не здійснювати перерахунок фінансових статей.

МСБО 10 «ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на Товаристві в період між 

датою звітності – 31.12.2016 р. i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни 
(коригування) фінансової звітності, не було.

Дата затвердження  фінансової звітності
Ця фінансова звітність Фонду  за 12 місяців 2016 року  затверджена до випуску «03» лютого 2017 року 

і підписана від імені ПАТ  «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції».

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» »

Станом на 31 грудня 2016р.
Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
Загальним зборам та наглядовій раді

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Основні відомості про Товариство

Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

Скорочена назва ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Код за ЄДРПОУ 38321284
Основні види діяльності  КВЕД: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у.
тип, вид та клас фонду Закритий, недиверсифікований
дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду 
до ЄДРІСІ

10 жовтня 2012 року №00110

реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300110
строк діяльності інвестиційного 
фонду (для строкових 
інвестиційних фондів

 15 (п’ятнадцять ) років з моменту внесення Фонду до Реєстру

р/рахунки п/рахунок №26501013112901 в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Місцезнаходження: 04119, м.Київ, вул. Якіра, 17А

Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ДЕЛЬТА ПЛЮС»

код за ЄДРПОУ 38214406
вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами
місцезнаходження 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 4-Г

  Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016 р.  ПАТ« ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції»  здійс-
нено ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяль-
ність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями), 
на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, затверджених для обов’язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів 
аудиту , згідно рішення  Аудиторської палати України від 29.12.2015 N 320/1 зокрема до МСА 700 «Формування 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудито-
ра», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 
«Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідаль-
ність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»,  
МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», тощо. Ці стандарти 
вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИ-
ЦІЇ», що додається, яка включає:

•	 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
•	 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
•	 Звіт про рух грошовий коштів за 2016р.;
•	 Звіт про власний капітал за 2016р.;
•	 Примітки до річної звітності за 2016р.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення перевірки на відповідність даних синтетич-

ного та аналітичного обліку даним фінансової звітності, тестування доказів на обґрунтування сум та інфор-
мації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2016 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що 
офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих роз’яснень   Держав-
ної служби статистики України , Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів 
оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ). 

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товари-
ство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складання звітності відповідно до МСФЗ. Облікова 
політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей 
фінансової звітності Товариства. 

Фінансова звітність  ПАТ« ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції»   складається на основі припущення, що 
Товариство проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, 

але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгал-
терського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову 
політику належним чином. 

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у  річних фінансових звітах відпо-
відно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності покладається на управлінський персонал. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, здійснення досто-
вірних облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо правильності формування та розміру статутного 

капіталу та достовірності фінансової звітності в цілому на основі результатів нашого аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час перевірки використовувалися наступні методи:
а) метод аналізу даних на відповідність; 
б) метод перевірки відповідності реквізитів; 
в) інші методи, які були доступні Аудитору.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що надана Товариством інформація є 

достовірною та неупередженою. Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Під 
час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих 
у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на момент здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну та неупереджену 
основу для висловлення аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, станом 
на 31.12.2016 р. 

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його сере-
довища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на 
оцінені ризики», 560 «Подальші події», 570 «Безперервність», 700 «Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності» 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», для забезпечення обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в 
первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для складання аудиторського висновку 
про стан фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
 Обставини, що призвели до модифікації думки – 
При перевірці аудитори не отримали підтвердження дебіторської заборгованості в сумі 2933 тис.грн. 

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються за історичною вартістю.
На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні 

обмеження не є суттєвими для фінансової звітності . Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки 
не є суттєвими у контексті фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у 
цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Висловлення думки
На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про 

стан фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення 
бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.

Виражаючи умовно-позитивну думку Аудиторська компанія прийшла висновку, що інформація, яка була 
надана аудиторам для перевірки перевірена та підтверджена документально. 

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2016 року, його баланс, фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИ-
ЦІЇ» у всіх суттєвих аспектах, повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 
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ФІНАНСОВИЙ
ВІСНИК

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА40

31.12.2016р. та не суперечить нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні і не містить суттєвих перекручень.

Інші питання. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, привертаємо увагу на 
той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки під-
приємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в 
українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Наша думка не містить засте-
режень стосовно даного питання.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
В ході проведення перевірки було встановлено що розмір власного капіталу Товариства  відповідає ви-

могам законодавства України . Сума статутного капіталу на 31.12.2016 року становить 187 000 тис. грн. 
Формування та сплата статутного капіталу
Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту складає 187 000 000,00грн. 

(Сто вісімдесят сім мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає ст.63 ЗУ «Про інститути спільного інвестування» .
Розмір початкового статутного капіталу Товариства становив 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) 

гривень. На дату державної реєстрації Статуту у новій редакції початковий статутний капітал сплачений у 
повному обсязі. Засновниками товариства були: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Стайлинг»», код ЄДРПОУ 
34298550, та Компанія «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІКОМ ФАЙНЕНС» (UNICOM 
FINANCE LTD), реєстраційний номер 107570. 

Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) 
гривень 00 копійок. Оплата заявлених Учасниками товариства внесків до статутного капіталу здійснювалась 
цінними паперами (акціями), що допущені до торгів на фондовій біржі.

Станом на 31.12.2016 року єдиним акціонером фонду згідно реєстру власників є Половко М.С. ІНН 
2947219457, що володіє 88268506 штук акцій номінальною вартістю 88268506,00 грн., що складає 47,202409% 
Статутного капіталу Товариства.

У звітному періоді розмір статутного капіталу Підприємства не змінювався.
На 31.12.2016р. сума неоплаченого капіталу становить 98731 тис. грн
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток(збиток)
При проведенні перевірки обліку необоротних активів Товариства, станом на 31.12.2016р., на підставі 

наданої Товариством інформації, аудиторами  не було встановлено, що на балансі Товариства обліковуються 
основні засоби  та нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2016р. довгострокові фінансові інвестиції відображаються в балансі в рядку 1030 за-
гальною сумою 75000 тис.грн. Інвестиції відображені за історичною вартістю.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають 156389 тис. грн. та характеризується 
наступними показниками:

Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги     159 тис.грн
Інша поточна дебіторська заборгованість                          144233 тис. грн.;
Поточні фінансові інвестиції                                                  9000 тис.грн.;  
Грошові кошти                                                                      2997 тис. грн.
До складу рядка 1155 балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» включено наступну 

заборгованість:
По договорам куплі-продажу фінансових інвестицій -144233 тис.грн
В т.ч.з пов’язаними сторонами – 0 тис.грн
Данні аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку та даним фінансової звітності. Пору-

шень щодо обліку дебіторської заборгованості, при проведенні перевірки аудитором не встановлено. 
Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та  

в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На підставі вищенаведеного аудитор 
робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ.

Зобов’язання Товариства
Станом на 31.12.2016р. зобов’язання Товариства складаються з поточних зобов’язань та забезпечень та 

становлять  38105 тис. грн., та характеризуються наступними показниками:
Кредиторська заборгованість за:
Товари, роботи,послуги                   55 тис.грн
Інші поточні зобов’язання                38050 тис.грн.    
До складу рядку 1615 балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи ,послуги» 

включено наступну заборгованість :
•	 заборгованість за розрахунками з надання послуг в сумі 55 тис.грн., що включає в себе 

депозитарні послуги та винагороду КУА
До рядку 1690 балансу « Інші поточні зобов’язання» включено заборгованість по  договорам куплі-про-

дажу фінансових інвестицій в сумі 37997 тис.грн. та заборгованість по винагороді КУА 53 тис.грн.
Ризик ліквідності відображений Товариством в Примітках не високий.
Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов’язань Товариства. Зобов’я-

зання Товариства є реальними, оцінені належним чином та підтверджуються даними первинних документів і 
аналітичного обліку.

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, не сплачені 
штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги за 2016р. відсутні.

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною 
оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить 
висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

Доходи і витрати Товариства
Доходи і витрати Товариства класифіковані відповідно до нормативних вимог щодо визначення резуль-

татів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності та відображені достовірно та у повному обсязі.
Діяльність Товариства за 2016 рік характеризується наступними основними показниками: 

Найменування показника Дані за 2016р., тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -
Інші фінансові доходи -
Інші доходи 88916
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) -
Адміністративні витрати 5
Інші операційні витрати 667
Інші затрати 59951
Фінансовий результат до оподаткування 28293

Інформація щодо витрат Фонду за 2016 рік
до складу адміністративних витрат у 2016р увійшли наступні  витрати :
-послуги банку                                                                                                5 тис.грн.
До складу інших операційних витрат в сумі 667 тис.грн. включені
-  витрати винагороди КУА та депозитарні послуги – 521 тис.грн.
- Розміщення інформації – 1 тис.грн
- Створення резерву сумнівних боргів – 145 тис.грн.

До складу інших витрат віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій в сумі 59951 тис.грн.
Доходи Товариства:
- До складу інших доходів в сумі 88916 тис.грн. віднесено доходи з продажу фінансових 

інвестицій ( в т.ч. пов’язаним сторонам 0 тис.грн)
Дотримання вимог нормативно-правових актів
В ході проведення аудиту встановлено дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регу-

люють порядок складання та розкриття інформації .
Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ІСІ, відповідає вимогам законодавства.
Товариство дотримується вимог  законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок ак-

тивів ІСІ.
В ході перевірки встановлено, що розмір активів ІСІ відповідає мінімальному обсягу активів, встанов-

леному законом.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту(контролю)
Відповідно до вимог законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», По-

ложення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасни-
ках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№996 від 19.07.2012 року, Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» розроблено та затверджено Протоколом № 11 від 
10.04.2014р. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке визначає та регламентує порядок 
створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю),визначає статус, функціональні 
обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту (контролю). 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Компанією створена та функціонує, представлена окремою 
посадовою особою – внутрішній аудитор (контролер) . Аудитор підтверджує наявність та відповідність систе-
ми внутрішнього аудиту (контролю), необхідною для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України
Протягом звітного року у Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
•	 Загальні Збори Учасників - вищий орган Товариства. Складається з Учасників Товариства або 

призначених ними представників;
•	 Голова Наглядової ради - виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво його поточ-

ною діяльністю.
Загальні збори учасників Товариства з метою затвердження результатів фінансово-господарської діяль-

ності, річної фінансової звітності та затвердження договорів з аудитором не проводилися. Слід зазначити що 
дані питання віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпо-
ративного управління Товариства  відповідає вимогам Статуту і в повному обсязі відповідає вимогам ЗУ «Про 
господарські товариства».

Інформація про пов’язаних осіб 
    Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності було встановлено пов’язаних 

осіб Товариства таких  фізичних осіб – Шинкаренко Р.С.. Половко М.С. 
Операції з пов’язаними сторонами 
Аудитором не виявлено в процесі аудиту операцій з пов’язаними особами.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника
Аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності не було встановлено подій після 

дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан заявника. 

Аналіз результатів пруденційних показників
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку 

та вимог до системи управління ризиками затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 01.10.2015 №1597 пруденційні показники фонду не розраховувались.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити 
під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 
570 «Безперервність»). Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що подається до регулюючого органу разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо   іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»), не виявлено. Ризиків суттєвого викривлення  фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не 
виявлено. Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, проте можуть 
мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні.

3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, 
телефон: (044)425-74-99
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної 

реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення 

Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98  терміном дії до 30.07.2020р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати Украї-

ни від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, реєстраційний  номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №35  від 24.02.2017р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 24.02.2017р. – 07.03.2017р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»   _______________ Трушкевич Т.М.
Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію 

сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Дата надання аудиторського висновку:
07 березня 2017р.
Україна,м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4

№ СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ: СТОР.
1 ПТ «ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕС» 1-6
2 ЗНВПІФ «ДЕЛЬТА РОСТ» ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС» 6-11
3 ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗЗБВ» 11-16
4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА 

ПЛЮС» 16-22
5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДІЯ УКРАЇНИ» 22-29
6 ПАТ «ФЛОРЕНТА» 29-35
7 ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 35-40


