ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ

(ААн (сЕЙя-цIрш-Аудит)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЛ{НОГО ЛУДИТОРЛ
tцоdо фiнансовоi звimносmi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
(ФIнАнСоВА коМПАнtя (БIЗнЕс кАПIТАЛ>
сmанолп

КиiЪ, 20|7
Украiна 0l0З3. м.Киiв, вул, Гайдара,27, оф. 5;
Свiдоцтво Nll 525 про включення в Реестр суб"сктiв аудиторськоТ дiяльностi
Код СДРПОУ 2426Зl64

тел,/факс (044) 289-53-80l 289-55-64
email : director(@seya,com.ua
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
"
ФIНАНСОВОi
ЗВIТНОСТI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ЩОДО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ <<БIЗНЕС КАПIТАЛ)
СТАНОМ НА З1.12.2016 р.
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Аудиторський звiт наданий для Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (ФIНднСоВд
компАНUI кБIЗНЕс кАпIтАЛ> (надалi _ тоВ (Фк (БIЗНЕс кАIIIТАЛ> або Товариство),
Нацiона-тlьноi KoMicii, що здiйснюе держ€lвЕе реryJIювання у сферi ринкiв
фiнансових пocJýT.

30 березня 2017 р.

РОЗДIЛ I (EBIT ЩОДО ФIНАIIСОВОI ЗВIТНОСТI)
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ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIнАнСоВА коМПАнIя (БIЗнЕС КАПIТАЛ>:
Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>
Скорочена назва
ТоВ (Фк (БIЗнЕС кАПIТАЛ)
код едрпоу
Мiсцезнаходження
,Щата державноi
реестрацii
,Щата внесення ocTaHHix
статуry
(установчих документiв)
OcHoBHi види дiяльностi

змiн до

Номер та дата свiдоцтва
про
реестрацiю
фiнансовоi установи,

орган, що
видав
свiдоцтво
Керiвник
головний бухгалтер
Кiлькiсть працiвникiв

40489610
01001, м. Киiв, вул. Еспланацна, будинок 3412, офiс 18
18.05.2016р.
24.06,20|6р.

64.92 Iншi види кредитувtlЕIul;

64.99 Надання iнших фiнаrrсових шосJIуг (KpiM cTptжyBElHIuI та
пенсiйного забезпечення), H.B.i.y.
Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи серiя ФК J\Ъ801,
реестрацiйний номер |ЗtOЗ449, видане Нацiональною комiсiею,
що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг вiд 0 1.09.20 1 бр.

Шляхетко Борис Володимирович
сiзiкова Яна Ва;lентинiвна
2

Ми

провели аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ), що

додаеться, яка вкJIючае ба"rrанс (звiт про фiнансовий стан) (форма Nэ1), звiт про фiнансовi
результати (звiт про сукупний дохiд) (форма М2), звiт про рух грошових коштiв (формаNч3),
звiт про власний капiта.rr (форма J\Ъ4) за piK, що закiнчився з1.12.2о16р., стислий виклад
суттевих облiкових полiтик та iншi пояснювЕlльнi примiтки.
АудиторсЬка перевiрка проВодиласЯ вiдповiднО до Закону Украiни кПро аудиторську
дiяльнiсть> i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародноi федерацii бухгалтерiв, зокрема з урахуванням
ВИМОг мiжнародних стандартiв аудиту МСА 705 <Модифiкаuiя думки у звiтi незалежного
аудитора).
YKpaiHa 01033, м.КиIв, вул. Гайлара,27,оф.5;
Свiдоцтво ].fs1 525 про включення в Реесгр суб'скriв аудггорськоi дiяльностi.
Кол е.ЩРПОУ 2426З|64
тел./факс (044) 289-53-80; 289 -55-64
email: director@seya.com.ua
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Концептуальною осII0вою пiдготовки фiнаrrсовоi звiтностi е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi
звiтностi. Ведення бухгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоi звiтностi здiйснюеться у
вiдповiдностi до Наказу ТОВ (ФК <<БIЗНЕС КАIПТАЛ) Ng4 вiд 22.06.20lбр. кПро
органiзацiю бу<га-тlтерського облiку i облiкову полiтику>.
Важlrивi аспекти облiковоi полiтики наступнi:
- Фiншrсовi iнструменти в ТОВ (ФК (<БIЗНЕС КАIПТАЛ>> вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнаrrсовi
iнстрУменти> пiд час первiсного оцiнюються за справедJIивою вартiстю. Справедливою
вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному визнаннi е, як прtlвило, цiна операцii.
ПоДа.пьша оцiнка фiнансових активiв здiйснюеться в запежностi вiд класифiкацii активiв по
категорiялл вiдповiдно до облiковоi полiтики ТоВ (Фк (БIЗНЕс кАПIТАЛ).

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ УПРАВЛIНСЪКОГО ПЕРСОНАЛУ

]

ЗВIТНIСТЬ

]

lJ

ЗД

ФIНДНСОВУ

Управлiнський персонz}л несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подаrrня цiеi
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та за такий
внутрiшнiЙ контроль, який управлiнський персонzlJI визначае потрiбним д.тrя того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю е висловлення думки щодо цiеi фiнансовоi звiтностi на ocHoBi
РеЗУльтатiв lrроведеного нtlп{и аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних

]

Стандартiв аудиту. Щi стандарти вимагають вiд Еас дотриманшI вiдповiдних етичних вимог, а
ТакоЖ планування Й виконанЕя аудиту дJUI отримЕlнIля достатЕьоi впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттевих викривлеIIь.
АУлит передбачае виконання аудиторських процедур дJIя отримztння аудиторських доказiв
ЩОДО сУм
розкриттiв у фiншrсовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аУДиТора, вкJIючаючи оцiнку ризикiв суттевих викривлень фiнансовоi звiтностi внаслiдок
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шахраЙства або rrомилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи
внУтрiшнього контролю, що стосуються скJIадання та достовiрного поданЕя суб'ектом
ГОСПОДарюВання фiнансовоi звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiДповiдають обставинам, а не з метою висловленнrI дуп[ки щодо ефективностi внугрiшнього
КОнТроJIю суб'екта господарюванIuI. Аудит включае також оцiнку вiдповiдностi
Використаних облiкових полiтик, приЙнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персонi}лом, та оцiнку загального подtlння фiнаrrсовоi звiтностi.
Ми вважаемо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази длявисловлення няптоi

умовно-позитивноi думки.

пIдстАвА для вислоЁлЕння умовно_позитивноi думки

l
l

l

I
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На кiнець звiтного перiоду Товариством не проведено виплату заробiтноi плати працiвникалл
За перiод З липня по JIистопад 20lбр. вкJIючЕо в cyMi 7245,00 грн., чим порушеfiо вимоги
законодавства Украiни.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу д}/мку, за винятком можливого впливу питЕIння, про яке йдеться у параграфi
кПiдстава для висловлення р{овIIо-позитивноi длuки), фiнансова звiтнiсть вiдображае
достовiрно в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ТОВ (ФК gБIЗНЕС КАПIТАЛ> на 31
грУДЕя 2016р. та Його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на
ЗЕВначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Украiна 01033, м.Киiв, вул, Гайлара" 27, оф. 5;
Свiдоцгво Nsl 525 про вклоченrя в Реесгр оуб'скгiв аулиторськоi дiяльностi.
Код СДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289_53-80 289-55-64
email : director@seya.com.ua
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ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПДРДГРАФ
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Фiнансова звiтнiсть, яка додаеться, була пiдготовлена на ocHoBi припущення,
що Товариство
здатно продовжрати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
На дiяльнiсть пiдприсмства, у першу чеРЦ, впливzlють загальнi MztкpoeкoнoMi.пri показЕики,
СОЦiаЛЬНО-еКОНОМi'Пrа СИryацiя у державi, змiни
у податковому та фiнансовому зtжонодавствi.
Фiнансовi ризики вкJIючtlють в себе ринковi ризики i
ризик лiквiдностi.
висловшоюtIи нzlшу Думку, ми не бра-lrи до рtlги це питання.

РОЗДIЛ II <EBIT ПРО IHШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ)

2.1.стАтутниЙ кАIIIтАл
вiдповiдно до Статуry Товариства для

забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок
викJIючЕо грошового вкладу Учасникiв Товариства створено Статугний KarriTa.гr
у розмiрi
5 001 000 (п'ять мiльйонiв одна тисяча) гривень 00 коп.
Частки у статугIIому капiта-lti Товариства розподiляються наступним чином:

-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДЛОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМIIДНUI З
упрАвлIнFUI АктивАМи овАмА кЕпIтАЛ), яке дiе вiд свого iMeHi але в iHTepecax та за
рzжуIIок знвпIФ (оVАМо ECOLOGY FLIND) вiдповiдно до свого вкJIаду володiе часткою в

розмiрi 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень 00 коп., що скJIадае gg,911o статутного капiталry

Товариства.
Громадянин УкраrЪи Щубинський Анатолiй олексаншlович вiдповiдно
до свого вкJIаду
володiе часткою в розмiрi 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., що складае 0,02Уо статугного
капiталу Товариства.
Iнформацiя про оплату статугЕого капiта.тry Товариства cTztIIoM наЗI.12.2016р.наведена в
табл.1.

Учасник

Сума

п

оплати,
грн.

п
-I

"l
l
I

..l
l

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНUI З
УПРАВЛIНFUI АКТИВАМИ ОВАМА

5 000 000,00

Анатолiй Олексапшrович

,Щубинський

,Щокумент, що

свiдчить про
оплату

Виписка банку

пАт кБ

1

Вiдсоток
оплачепоi
частки у
статутному
капiталi,7о
99,98

кСвробанк>
380355)
вiд 25.05.2016р.

КЕПIТАЛ)), яке дiе вiд свого iMeHi але в
iHTepecax та за рахунок ЗНВПIФ
КОVАМО EKOLOGI FLIND)

Громадянин УкраiЪи

Таблиця

(мФо

1 000,00

Виписка банку

пАт кБ

0,02

кевробанк>
380355)
вiд 25.05.2016р.

(мФо

Всього

5 001 000,00

100

Таким чином, заресстроваrrий Статугний капiта-п ТоВ (Фк ((БIЗнЕс кдIIIтдл>) станом на
зI.12-20|6р. сформований у вiдповiдностi до зtжонодавства УкраiЪи, повнiстю сплачений
грошовими коштtlildи та скJIадае 5 001 000 (п'ять мiльйонiв одна тислIа) rривень 00 копiйок.

2.2.влАсниЙ кАпIтАл

Струкryра власного капiта.тry сшшом наЗ1.12.2016 р. мае наступний вигляд:
статуtний капiтал складае 5 001 тис. грн.;
нерозподiлений прибугок складае -1 тис. грн.

о
о

Украihа 0l033, м.Киiв, вул. Гайдар4 27,

оф. 5;

Свiдоцтво ЛЬ1525 про включення в Рессгр суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi.
Кол е.ЩРПОУ 2426З|64
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289-5 5-64
email : director@seya,oom. ua
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За резульТатап,IИ дiялъностi в 2016
роцi Товариство отримало прибугок у-

розмiрi 1 тис. грн.
*iдоораженi
звiтностi
ТоВ (<Фк oБIзнЕС кАпIтАЛ>) станом наЗI.\2.2016р. достовiрно.у бi"u"совiй
Розмiр власного капiтаlry за даними
фiнансовоi звiтностi тов (Фк (БIзнЕс кдпIтдл>
станом наЗl,\2,2016р, складае 5 002 тис. грн.,
що вiдповiдае вимогап{ законодавства УкраiЪи.
В.2016р, вiдрахраннЯ В резервний капiтал за
результатами дiяльностi 2015 ро*у не
здiйснювались, у зв'язку з тим, що Товариство створене в 2016
р. Рiшення про розподiл чистого
прибугку rIасникаN{и Товариства не приймались.
BapTicTb чистиХ активiВ станоМ на 31 .I2.2016p. Складае 5 002
тис. грн., що перевищуе BapTicTb
статутного капiтаlry на 1 тис. грн.
BapTicTb tIистих активiв Товариства стаIIом на Зl.|2.20116р. вiдповiдае
вимогаN,{ ст. I44
Щивiльного кодексу УкраiЪи.

розмiр та структ}ра власного капiтаlrу

2,3, В ТоВ (Фк ((БIЗнЕс кАIIIТАЛ) були вiдсугнi подii
пiслrя дати ба.шансу, якi могли
вплинути на показники фiнансовоi звiтностi станом на 31.12.2016р.

2,4,Не встановлено iнших фактiв та обставин, якi мо)Iqдь сугтево
вIJлиIIуги на дiяльнiсть ТоВ
(Фк (БIЗнЕс кАпIтАЛ> у майбугньому, а саN{е:
- вiдсугнi 3ктиви, що зЕtlхоДяться на тимчасово
окуIIовЕIIIих територiях УкраЪи;
- у Товариства вiдсутнi дебiторська заборгованiсть та зобоЪ'язЕlIIня,
.u ,u"*" миIrув строк
позовноi дазностi.

роздIл шI. IHшI ЕлЕмЕнти.
ocHoBHI вIдомостI про Аудиторську ФIрму

3.1.

Аудиторська перевiрка виконаЕа Товариством з обмеrкеною вiдповiдальнiстю (ддн
<<сейяКiрш-аудИт), яке здiйснюе аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва
про включеншI до
|есстру аудиторських фiрм та аудиторiв J\Ъ 1525, виданого рiшенняпл Аудиторськоi пzulати
Украiни 26 сi,пля 2001р. за J\Ъ 98, строком дii 26.01.2001
р. - 26.11.202Ф., Свiдоцтва про
вкJIючеЕIUI до реестру аудиторських
ф]Рм та аудиторiв, якi мо)Iqrгь проводити аудиторськi
перевiркИ фiнансовИх ycTztнoв Ns 0015, .rpono*
дii zt.os.201зb. - iB.t1.2020p.,
НаЦiОНаЛЬНОЮ КОМiСiеЮ, ЩО Здiйснюе державне
""Йо.о
реryJIюванЕя у сферi ринкiв фiо*"о""*

tlocJýIг.

ТоВ (ААН <СейЯ-Кiрш-аудит) зареестроваrта29.0З.1996р. Московською
районною державною
адмiнiстрацiею
м. Киева.

Код еДРПоУ 2426зТ64.

МiсцезнаходженIUI
]

3

тов dAH

кСейЯ-Кiрш-аудит): 01033, м. КиiЪ, вул. Гайдарц 27, оф.

тел./факс: (044) 2S9-53-80, (044) 289-55-64.

5;

генершrьний директор - Заrlерковна Тетяна Миколавна.
ТоВ кААН кСейЯ-Кiрш-аудйт> вiдповiдно до рiшення Аудиторськоi па.rrати
Украiни Nр264/З
вiд 31,01,2013р, внесоно до Перелi*у uуд""орських
якi
вiдповiдають
критерiяпл
фiр*,

проведенIuI обов'язкового аудиту.

для

У вiдповiдностi ло рiшення Аудиторськоi палати Украни М 319/4 вiд 24.12.20t5p.
кААН кСейJI-Кiрш-аудит) успiшно пройпшо зовнiшню перевiрку системи коЕтролю ТОВ

аудиторських посJгуг (Свiдоцтво м0570, тIинне до 31.12.2020p.).

якостi

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НД ПРОВЕДЕНIIЯ ДУДИТУ
Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi
,Щоговору Nэ 0487/lб вiд 04.о7.illб р.
29,0з,20|7р. по 30.03.2017р.
3.2.

з

аудиторською гру,,ою на чолi .
аудитором Синицею
в,п' (сертифiкат аудитора 005870_вiд 17.01.2005р., виданий
"".*"*"им дIТУ Nsl4з
вiд
рiшенням
1 7.0 1 .2005р., дiя сертифiкаry l7 .0I.202Op.).
YKpaiHa 0l033, м.КиiЪ, вул. Гайлара" 27,оф.5;
свiдоrцво Лil 525 про включення в Реестр суб'екгiв аудтгорськоi
дiяльностi.
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289 -5 5 -64
email : director@seya,com.ua

т-

]

товАриство

3

Перiод перевiрки

-

3.3.

оБмЕхtЕНою вIдповrдАлънIстю

uMH кСейЯ-Кiрu.t-ауdum>

2016 piK.

дАтА склАдАнIIя Аудиторсъкого звIту

Щата складЕIIIшI

аудиторського звiry - 30.03.2017р.

]
]
]
]

Генеральний директор
ТОВ (ААН " СейЯ_Кiрш_аудит''

Сертифiкований аудитор

]
]
]
I

YKpaiHa 0l033, м,Киiв, вул. Гайдара,27, оф. 5;
Свiдоltтво J\bl 525 про вклrочення в Реt.стр суб'скгiв аулиторськоi
дiяльностi.
Кол С,ЩРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-5З_80.. 289-55-64
email : director(Dseya,com. uа

Зацерковна Т.М.

Синиця В.П.

5

товлриство

3

оБмЕжЕноЮ вIдповIддлънIстЮ *AAH кСеЙЯ-Кiрш-ауdаm> 6

]
]

]
]

д

одл

тки

]
]
]

l
I

I
]

]

]
]
]
.]

_

УкраТна 0l033, м.Киiв. вул. Гайдара,27. оф. 5;
Свiдlrцт,во Л!1525 про включення в Ре€стр

Код СЛРПОУ 2426З161
тел./факс (041) 289-53-80; 289-55-64
email : dirесtог@sеуа, соm,uа

суб'скгiв аулиторськоi лiяльностi.

)
,Щодаток

1

до Нацiонального положення (стандарту) бухrалтерського облiку
"Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi"

1

Коди

,Щата (piK, мiсяць, число) 2017|01

Пiдприемство
Територiя

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю
(ФlНАНсовА коМпАНlЯ кБl3НЕс кАпlтАлD
ПЕЧЕРСЬКИЙ

о-правова фо рм а госп ода р юва н ня
[ft'rfr#;ffi
Вид економiчноТ дiяльностi
lншi види кредитування
Середня кiлькiсть працiвникiв {
1
Орга

н

iза цi

за

й н

:r],ffi

ВЖВН ОЮ

едрпоу

l

01

4048961 0

за KOATW

8038200000

за копФг
за квЕд

24о
64,92

Aдpecа,тeлeфoн3Ь1ll,T;ýJЫiJ;rы@планадHа'6уд.34l2,
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Сшадено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положення м и (стандартам и) бухгалтерського обл iKy
за мiжнародн и м и стандартам и ф iHaH совоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Актив
1

2

3

4

1

первiсна BapTicTb
накопичена амортизацiя

002
005
1010
1

первiсна BapTicTb

101

знос

1012

нвестицiйна HepyxoMicTb

методом участi в капiталi iнших пiдприемств
iнщi фiнансовi iнвестицii
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть
якi облiковуються за

Зiдстроченi податковi активи

1

0з5

040
045
1 090
,l095
1

1

з бюджетом

нша поточна дебiторська заборгованiсть
lоточнi фiнансовi iнвестицiI
рOшl та lx еквlваленти
Рахунки в банках

Зитрати

майбрнiх перiодiв

]
l.

1

0

1125
1,130

135

1136
,l

1
1

,155

160
,l65

5 019

1167

1170

активи

/сього за роздiлом ll
lll, Необоротнi активи,

10о

,1,1

1

приброк

1190
1,195

утримуванiдля продажу, та групи
вибуття

Баланс

]

0з0

1

lоточнi бiологiчнi активи
]ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
]ебiторська заборгованiсть за розрахунками.
за виданими авансами

ншi оборотнi

]

1

ll. Оборотнi активи

у ]ому числi з податку на

]

1

1015
1 020

]овгостроковi бiологiчнi активи
]овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:

]

000

1

эсновнi засоби

I

перiоду

100,|

lезавершенi капiтальнi iнвестицiТ

l

заДКУД] 1801001

На кiнець звiтного

iематерiальнi активи

ншi необоротнi активи
Усього за роздiлом l

N9

на початок
звiтного перiодч

l. Необоротнi активи

I

Форма

Код
рядка

1

200

1

300

5 019

5 019

Пасив

Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець звiтного

1

2

3

4

Власний капiтал

3ареестрований (пайовий) капiтал

1400

перiоду

5 001

./

г
I

I

ъ

(апiтал у дооцiнках

1405

]одатковий капiтал
)езервний капiтал

1410
1415
142о

lерозподiлений прибуток (непокриfий збиток)
]еоплачений капiтал

1425

3илучений капiтал
Усього за роздiлом l

1495

ll.

I

l

,l4з0

flовгостроковi зобов'язання i забезпечення

Зiдстроченi податковi зобов'язання

,1520

]овгостроковi забезпечення

фiнансування
/сього за роздiлом ll

1

525
595

KopoTKocTpoKoBi кредити бан KiB

1

600

_{iльове

1

I lоточна кредиторська заборгованiсть
за;

I

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числi з податку на прибчток

1610
,t615

,l620
1621
625
1 630

розрахунками зl страхування
розрахунками з оплати працi

1

lоточнi забезпечення
Щоходи майбутнiх перiодiв
ншi поточнi зобов'язання
Усього за роздiлом lll

утр

l

и

му ва

н и м

l Баланс

и

10

660
1 665
1

необорgffiйфt а-ftфед,, и,
для п родажу, Taffift} Mri вjи"ОйЁtфY

ф\I

1

1

690
695

1

700

1

900

1

lV. 3обов'язання, пов'язан i з

l

5 002

1 500
1510
1515

]овгостроковi кредити банкiв
ншi довгостроковi зобов'язання

lll. Поточнi зобов'язання i забвпечення

l

1

6
17

5 019

Керiвник

Шляхетко Б,В.

Головний бухrалтер

Сiзiкова Я.В,

1

ЪиконавчоТ влади, lло реалiзуе державну полiтику у сферi

ГЕilг;,д]l]

i

liii;

н"сЕй -Нирш-Аудит"
J{дfrяд

l

l
l
1

Т

ш

.

г

о

,,/

Додаток 1
до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку
"3агальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

]

1

и

]

flaTa (piK, мiсяць, число) 20171 01 l оl
за едрпоу
4048961 0

]
Звiт про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)

]

за 2016 р.

l.

]
]

ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття

Код
рядка

3а звiтний
перiод

1

2

3

]истий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

]обiвартiсть реалiзованоЦродукцiТ
rl Валовий

(ToBapiB, робiт, послуг)

3а аналогiчний
перiод
попереднього
року
4

2000
2050

:

rl

приблок

2090
2095
212о

збиток
ншi операцiйнi доходи

\дмiнiстративнi витрати
3итрати на збут
ншi операцiйнi витрати
Diнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
прибуток
збиток
!оход вiд участi в капiталi
ншi фiнансовi доходи
ншl доходи

]

,l

J

п7\

30

2150
21

80

21

90

(2)

2195
22оо
2220
2240
225о
2255
2270

0iHaHcoBi витрати

]

21

Зтрати вiд участi в капiталi
ншi витрати

Фiнансовий результат до оподаткування:

приброк

збиток
Зиlрати (дохiд) з податку на прибуток
'1риброк (збиток)
вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування
{истий фiнансовий результат:
прибугок

(1

242

(222)

2290
2295
2300

1

2з05
2350
2355

збиток

Il.
"-]

9)

1

сукупниЙ дохlд

Найменування показника

Код
рядка

3а звiтний

2

3

3а аналогiчний
перiод
попереднього

перiод

року

::

1

]99Цщ. ( цi"*а) необоротних активiв
]ооцiнка (уцiнка)

фiнансових iHcTpyMeHTiB

lакопиченi KypcoBi рiзницi
,l

lacкa iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств
нший сукупний дохiд
сукупний дохiд до оподаткування
приброк, пов'язаний з iншим сукупним доходом
нший сукупний дохiд пiсля оподаткування
Эукупний дохiд (сума рядкiв 2З50, 2355 та 2460)
нший

-:
--

lодаток на

4

2400
24о5
2410
2415
2445
2450
2455
2460

2465

1

]lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцIЙних

]
]
]

]

НаймеАування показника
1

Vатерiальнi затрати
]итрати на оплаry працi
]iдрахування на соцiал!нi заходи
\мортизацiя

]

lV.

2

3

3а аналогiчний
перiод
попереднього

перiод

року
4

2500
2505

14

251 0

3

2
19

розрАхунок покАзникIв приБутковостl АкцtЙ
Назва cTaTTi

Код
рядка

за звiтний

2

3

перiод

за аналогiчний
перiод
попереднього
року

1

3ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй
]коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
Чистий прибуток (збиток) на одну просry акцiю
Экоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту Jкцiю
]ивiденди на одну просту акцiю

4

2600
2605
261 0

2615
2650

Керiвник

l Головний бухгалтер
I

за звiтний

2550

_ffi,,ж-

I

Код
рядка

2515
252о

ншi операцiйнi витрати
Разом

]

витрАт

Шляхетко Б.В.

4/

r

/
Сiзiкова Я.В.

,|

Додаток
до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку
"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

.J

Коди

]
]

!ата

(piK, мiсяць, число) 20161 12

Звiт про рух гроlлових коштiв (за прямим методом)
за 20'16 р.

]

код

статrя

рядка

l. Рух KoulTiB у результатi операцiйноiliяльност
"lадходження вiд:
РеалiзацiТ продукц[a (ToBapiB, робiт, послуг)

I

3095
з1 00

Працi

з1 05
з1 10

i

зборiв

(2\

31 18

(2)

з1 35

ншl витрачання

{адходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй
необоротних акгивiв
lадходження вiд отриманих:

з1 90

(2)

з,l95

(7)

3200
3205

вiдсоткiв

321 5

дивlдендlв

322о

з225

деривативiв

ншl надхOдження

з250

}итрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
необоротних аtсивiв

з255
3260

(5 000)

з270

деривативами

ншi платежi

{истий рух коштiв

(3)

3115

3140

{истий рух KoulTiB вiд операцiйноТдiяльностi
ll. Рух коlлтiв у результатi iнвестицйноТдБлБнББГ-

Jиплати за

4

попереднього роцr

з01 0

ToBapiB (робiт, послуг)

{адход>t!9ння вiд

з

3006

Цiльового фiнансування
ншl надходження
витрачання на оплату:

3итрачання на оплату повернення aBaHciB

I

.Jа аналогiчний перiод

l

3005

Вiдрахувань на соцiальнi заходи

l

Г 1sйOй

код за ДКУД

3000

Повернення податкiв i зборiв
у тому числi податку на додану вартiсгь

3обов'язань iз податкiв i зборiв
Витрачання на оплату з9бов'язань з iнших податкiв
Зитра!ання на оплату aBaHciB

Ne3

3а звiтний перiод

2

1

]

Jl

404896,10

(ФIНАНСовА копЛпАНlЯ (БlзНЕс кАпlтАл)

Форма

]

едрпоу

за

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльi-llстю

Пiдприемство

]

]

1

з290

вiд iнвестицiйноТдiяльноф

3295

lll. рух коlлт|в у результатi фiнансовоТдiяльностi

(5 000)

{адходження вiд:

Власного капiталу

3300

Отримання позик
Htli

5

з305
3340

надходження

00,1

о

3итрачання на:
Викуп власних акцiй

3345

погашення позик

зз50

Сплаry
ншi

дивiдендiв

платежi

,.,,tT
,//;:- \
вiд фiнансовоТДяльностi //ц+-{Ný

{истий рух коштiв
]истий рух грошових

коштiв за звiтний перiод

j2,

зз95
з400

lалиtлок коtштiв на початок року

3405

Jплив змiни

з41 0

}алишок

3415

валютних KypciB на залиtчок KotuTiB
коштiв на кiнець року

Керiвник
Головний бухгалтер

\

-'it-re

\S

\

,о\\

5007

t_il]rI
Аудит
ШЛяхетко

сiзiкова

Б.В.,--_2='-

''.

--

,Ё{:l-';4-

:i

t,,t,

"

:I

Додаток 1
до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку
"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

:J
*

J

flaTa (piK, мiсяць, число)

:J

0,1

01

4048961 0

Звiт про власний капiтал
за 2016 р.
Форма Nэ4

код

l]
:I

Головний бухгалтер

1

Коди
2017

n'onor.Mc'Bo

-J

4l

,,ltriii

fbILfi"I(l,

"Сгйfl-Нирш-Аудит"
P,+sfi#s

Т"ш,

задкудIЗбTббГl

г

13

]

товдри;r-Тffiffi i.-#ffiТ-?ir#flff
комIьнIя

]

l

<(БIзнЕс кАIIIтАл>стАном

нА

31

<<ФIнднсовд

грудш

201б

року.

I.оргАнIЗАцIIшil АспЕкти оБлIковоi поJптIш(II

J

1. 3аzальнi

Bidolw.ocmi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кФIНАНСОВА KOMIIAHUI
ФЦНЕС КАПIТАЛ)

ПовнанЕIзва

Код

еДПоУ

40489610

Мiсцезнаходження

01001, м. КиiЪ, Печерський район, вул. Есllлаrrаднц
бчд.3412. оф.18

.Щатаресстрацii
OcHoBHi види
дiяльностi

1

8.05.20 1 6

[tол КВЕЩ 64.92IHшi""д" *р
КВЕЩ 64.99 Надання iнших фiнансових пос.lryг (KpiM
[tол
|страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.
I

Види фiнансових ПосJý/г

l

кредитiв за рахунок власних коштiв
|налання фiнансових
|Факторинг
Фiнансовий лiзинг
Надання гарантiй
Наданrrя пор)ft{ительств

Надання коштiв у позику, в тому числi i на yмoвirx
фiнансового
кредI{гу

заlryчення фiнансових активiв iз зобов'язаншIм щодо
наступного ik повернення

Учасники

ст€lIIом Еа

3|.I2.20lбр.

свiдоцтво rrро реестрацiю фiнансовоi уст€tнови Фк Jф
801 вiд 01.09.2016р. видане Нацiона-тrьною комiсiею,
що здiйснюе держЕlвне регулювЕlIIнrI у сферi ринкiв
фiнаrrсових установ.
l. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ,,КОМПАНШ З
УIIPABлIHIUI АктивАми,,овАмо кЕштАл,,,
яке дiе вiд свого iMeHi , в iHTepecax та за
рахунок

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО
ВЕIГryРНОГО IIАЙОВОГО IНВЕСТИtЦЙНОГО
ФОНДУ "ОVАМО Ecology Fund'' -99,98Уо
2. Щубiнський Анатолiй Олександро ъич 0,02Yо
-

чисельнiсть
працiвникiв станом на

2 особи

Зl.|2.20|6р.

Вiдповiдальна особа за
фiнансовогосподарську
дiяльнiсть узвiтному
перiодi

f-

i

Щиректор - Шляхетко Борис Володимирович

]

Економiчнеtередоu"ще
функцiонуванЕя
пiдприемства

]

j

,увий операцii
Товариств.а можуть наражатися на
ризик у
i погiршення полiтичноi i економiчноi. ситуацii
у .u'".oy .
роведенням антитерористичноi операцiТ .Щонецькiй та
у

[уганськiй областях.

]

вiдповiда-пьнiсть за органiзацiю бухгалтерського
облiку та забезпеченЕя
фiксування фактiв здiйснення Bcix .о."одuрii*, операцiй
первинних
док}меIIтЕж, збереження оброблених документЬ,
звiтностi
регiстрiв'i
протягом
встановленого TepMiHy, €UIo не менше трьох poKiB,
д"рaотор Товариства.
"Ьa"
Головний бухгалтер забезпечуе дотримання
на пiдприемствi
встановлеНих единих методологi,пrих засад
бухгалЪерського облiку, скrrадання i
ПОДаННЯ У ВСТаНОВЛеНi СТРОКИ
фiНаНСОВОi звiтностi, органiзуu"'поrrrроо" .u
вiдображеншIм на рах}.нках бухгаптерсuоЙ---ЪОrriоу
Bcix господарських
б'Р'
В
Оформленнi Йтерiа_тriв, пов'язаниi
r{аСТЬ
нестачею та
1,1]Р*ТY,_
вlдшкодуваIIням втрат вiд нестачi, крадiжки
i псува.тrня активiв пiдприемства.

у

l

J

]

з

]

I

2.

Основа сюлаDання фiнансовоt звimносmi

]

Фiна-тлсова звiтrriсть станом на 31 ..12.20lб
року складеною вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностl
]
rМСОЗl
Визначена облiкова полiтика застосовуеться
при пiдготовцi фiнансовоТ
звiтностi за piK, що закiн.п.тться 31 грудня 2016
року.
.Щля склаДання фiнансовоi iBiTHocTi офiuпr"ц."о Товариства
виконуе оцiнку
ВiДОбРаЖеНИХ У фiНаНСОВОi звiтностi активiв,
;"";i;,
доходiв та витрат, виходячи з
концепцii безперервного функцiонування та
дотриму€ться тик сал4их облiкових
полiтик.
]

]

,-'^-_Щцecyкy[EicтьвизнaчeEиxпp€
lBиЛ'МеToДiв,yмoвнocтей
l IIракти.Iних tIроцедур, якi прийнятi

фiнансовоi звiтностi

На

t

та використовуються дJUI складання та надання

пiдставi принципу послiдовностi, облiкова полiтика

ПеРеДбаЧае ПОСТiЙНе

Товариства

(iЗ РОКУ в piK) .u"rо.у"ч.rня прийнятоi стабiльноi
облiковоi

полiтики. облiкова полiтикаможеъмiнюuurr"u
тiльки, якщо змiна:

о

вимuгаетьсЯ нормативНо-правовими актап,Iи
згiдно iз законодавством
мiжнародними стандартами
звiтностi;
, приводить до того, що фiнансовiфiнансовоi
звiти надаrоть достовiрну та доречнiшу
iнформацiю про впJIив операцiй, iнйих п9лiй
або 1мов на фiнансовий стаfi,
фiнансовi
результати дiяlьпостi або грошовi потоки Товариства.

УкраiЪи

та/ або

БУДЬ-ЯКi ЗМiНИ В ОбЛiКОВiй ПОлiтицi,
що маютъ суттевий вплив на показники
звiтного або майбугнiх перiодiв, повиннi бути описанi
---- -J
Jз JФЛ*.РЛlПzlvl
зазначенням -t^
ix причин i змiн
ВiДповiдних
.
статтях
'

У

Не вваltса€mься

,t

I

злtiною в облiковiй полimuцi:

liltJ

.
.

нова обдiкова полiтика щодо операцiй, якi не е суттевими;
нова облiкова полiтика щодо операцiй, якi вiдрiзняються
попереднiх i не здiйснювалисяранiше.

по cyTi

вiд

Нова облiкова полiтика застосовуеться до подiй
lи та операцiй
lи з часу ix виникнення
о блiко в а полimака

,

в

uзн ачае :

ocHoBHi принципи веденшI бухгалтерського (фiнансового) облiку та

формування статей звiтностi;
,,

l

a

'
.
.
,

единi методи оцiнки активiво зобов'язань та iнших статей балансу;
порядок нарахування доходiв та витрат;
порядок формlъання та використання спецiа.rrьних резервiв;

методи оцiнки фiнансового результату дiяльностi Товариства та сплати
ним податкiв;

о

вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй. Бу<галтерський
облiк Товариства фунтуеться на таких принципах :

о

Iт
т
.t

-r

__f--__

оба'шiстЬ - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi
повиннi запобiгатИ зzшIиженнЮ оцiнкИ зобов'язаНь та витРат i завищенню оцiнки
активiв i доходiв Товариства;
о повне висвiтлення - фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю
iнформацiю про фактичнi та rrотенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй,
здатних вплинути на рiшення, що приймаються на Гi ocHoBi;
,
aBToHoMHicTb - Компанiя розглядаеться як юридична особа, вiдокремлена
вiд iT власникiв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi
вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Компанii;
, послiдовнiсть - постiйне (iз року в piK) застосування Компанiею обраноi
облiковоТ полiтики. Змiна облiковоi полiтики можлива лише випадках, передбачених
у
мiжнародними стандарт€lN,{и бу<га_тlтерського облiку, i повинна буги обгрунтоваJIа та
розкрита у фiнансовiй звiтностi;
о безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань Компанii здiйснюеться
звапсaюIIи на припущення, що ii дiяльнiсть триватиме да-пi;
о
нарtжування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - дJuI визначеннrI
фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного
перiодУ з виц)атаI\,{и, що були здiйсненi дJUI отримання цих доходiв.
пЩо того ж
доходи i витрати вiдображаються в бу<галтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в
моменТ ix виникненшt, незЕlJIежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв;
. превалrованrfя сугностi над формою - оrrерацii облiковуються вiдповiдно
до ik cyTHocTi, а не Jмше зважаючи на юридичну форму;
. iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною е оцiнка активiв
Товариства вiдповiдно до витрат на ix придбання;
о единий грошовий вимiрник - вимiрюваншI та узагальнення Bcix
господарських операцiй Компанii в iT фiнансовiй звiтностi здiйснюеться в сдинiй
грошовiй одиницi;
r перiодиTrriсть - можливiсть подi.тry дiяльностi Товариства на певнi
перiоди часу з метою скJIадання фiнансовоiзвiтностi.

.tI

Орzанiз ацdя бухzшtmер ськоео

I
]

I

блiку в То в ар uсmвi.

БухгалтеРський облiК с обов'язковиМ видом облiку,
який ведеться
Товариством' Фiнансова, податкова' статистичНа
та
iншi
видИ
звiтностi, що
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ГРОШОВИЙ ВИМiРНИК,
на
фУНТУються
даних бухгаптерського
облiку. Бр<галтерський облiк процес
виявлеЕня, вимiрювання, реестрацii,
накопичення, узагапьЕення, зберiгання та передачi
iнфорЙацii про дiяльнiсть

товариства зовнiшнiм та внугрiшнiм користувачап.{.
Управлiнський облiк - система опрацювання та
пiдготовки iнформацii про
дiяльнiсть Товариства дJUI внуIрiшнiх користува-чiu y.rpor,..i
управлiння Товариством.

податковий облiк фуЕтуеться на даних бу<галтерського
облiку та
здiйснюеться вiдповiдно дь- вимог Податкового
кодексу Украiъи, iнших
зч}конодав!Iих та нормативно- правових aKTiB
з питаЕь оподаткувurr*r".
облiк доходiв та витрат для розрахунку суNIи прибрку,
пiдлягае

l

ОПОДаТКОВУВаII}IЮ,

l

законодавством Украiни.
31ДПОВrЛ{ЬНiСТЬ

I

о

ЗДiЙСНЮеТЬСЯ В ДеКЛарацii з податку на прибутоо
IНШi ПОДаТКИ Та ОбОВ'ЯЗКОВi плJтежi ..rou"y.r"""

що

.riд.rр"ar"ruu.
iо"ар"ствомЪгiдно з чинним

За ОРганiзацiю бlхгалтерського облiку та забезпечення
фiксрання фактiв здiйснення Bcix .й'ооuъi"** операцiй
у первинних
докр(ентtЖ, збереження опрацьованих документiв,
i
регiстрiв звiЙстi протягом
встановлеНого строкУ, керiвниК, який здiйснюе
керiвництво Товариством вiдlовiдно
ДО ЗаКОНОДаВСТВа Та УСТаНОВIIИХ ДОКУМеНТiВ. КеРiвник
створюе необхiднi yrou" д*
пр,lвильного ведення бухгалтерського облiку в
Товариствi, забезпечус
неухиJьне
виконаннЯ BciMa пiдроздiлами' службамИ та .rрuцiur"пЫ", _
np"""rrrr*"
до
бухга_irтерського облiку, правомiрних вимог
головного бухгалтера щодо дотримання
порядку оформлення
та подання до облiку первинних
документiв.

I

l

фiнансовий стап) Товариствu.ооuдuurься за станом на кiнець останнього
дня звiтного
квартаJц/ фоку),
звiтi про фiнансовий стан Товариство подае поточнi
та не
поточнi активи i поточнi та не пЪточнi зобов'язанняяк
oKpeMi класифiкацii.
Товариство класифiкус актив як потоIший, якщо:

У

l
,]

i

I
]

I

l
l

:t
::t

л[
,-.7

ВеденнЯ o$jnY В Товариствi здiйснюеться за
допомогою програN4ного
комплексу <1 С: Пiдприемство)) iз застосранням
Плану paxyнKiB б5п<галтерського
облiку активiв' капiта-гry, зобов'язан" i господарських
операцiй
пiдприемств i
_
-облiковоТ
оргштiзацiй, З метою забезпечення необхiдноi
деталiзацiТ
iнформацii
головний бухга_irтер може вводити Додатковi субрахунки.
Дата балансу - дата, на яку складений баланс Товариства. Баланс (Звiт
про

а) воно

сподiвастъся реалiзрати цей актив або мае наллiр
продати чи

споживати його у своему норм€rльному операцiйному
циклi;
б) воно утримуе актив в основномуз метою
продажу;

В) ВОНО СПОДiВаеТЬСЯ РеаЛiзувати актив протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтного перiоду; або

г) актив е грошовими коштttми,па еквiвчlлентаNlи грошових
коштiв, якщо немае
обмежень щодо обмiну IIи використ€lння
активу
цього
дJUI погашення зобов'язання
принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду.
yci iншi активи Товариствакласифiкуе
як не поточнi.
товариство класифiкуе зобов'язання як поточне, якщо:
а) воно сподiваеться погасити це зобов'язання
ходi свого нормtшьного
операцiйного
.
б) воно уцримуе це зобов'язаншI в основному з метою
продажу;
В) ЗОбОВ'ЯЗаЛrrТЯ ПiД-ПЯГае ПОГашенню протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду;

циклу;

в

г
]

г) воно Het*ae безумовного.
прра вiдстрочити погаIпеЕня зобов'язання
як MiHiMyЛ,r ДВаIIаДцяти *iйl"
протягом
rr.рiоду.
yci iншi зобовоязанЕя
"i;;iЬ;о"о
Товариство
класифiку€ як не поточнi.

]

Iнформацiя, Що наведена
у фiнансових звiтах_i додатках до Еих, будуеться
приЕципtЖ зрозулtiлосmi, dоречносmi,
на
Bipozidiicmi
оорii"йЬсmi. Iнформащiя
також мас сприяти прийняттrо
правильних-"ЙЬердження
економiчних рiшень шляхом оцiнки
МайбУГНiХ
чи кориryваi{ня подiй
ЪХЖХ}- iiI""fl}TJ;.
""оЙ,

]

l

*

:

осно внuлtа пранцапалrа поDання
фiнансо

,ф

]*

в оii

звimно сmi е:

ПОdаННЯ-фiНаНСОВа звiтнiстъ
"ЩОСmОВiРНе
мае достовiрно подавати
.TEIH, фiНаНСОВi
РеЗУЛьтати дiялъностi .u .po*b"i .rо"Ь-оlТ;;;Бr"а, фiнансовий
подання вимагае правдивого
{ocToBipHe
подання впливу операцiй, iнших
вiдповiдно до визЕачень та
подiй
та y&IoB
критерiiъ u"arrur"r'для tктивiв,
зобов'язань, доходу

;r#;}"1?"."ilТИХ

г

i

У

КОНЦ""ry-""Й

та

"."";i-фi;;;воiз.вiтностi. передбачаеться, що в
-*Оiiнформац-ii''(апотреби)буде

досягЕуто^;;ЙТ#;^У":?i;,ЖlН:Т*fi

ffi

Безперервуiсmь-Товарист::1-__скJIадае

фiнансову звiтнiсть Еа ocHoBi
беЗПеРеРВНОСТi, ЯКЩО
уор*rrir."кий
персоЕаJI знае про cyTTeBi
ЕевизIIачоностi, пов'язанi
"iДз 'i'Бцiнювання
подiями чи умовtlп,Iи, якi можуть
спричинити значrrий
clMHiB щодО здатностi To"up""ua.
продовжувати дiяльнiстi ;";;ъ;;рервнiй
товариство розкриватиме iнфърмацiю
ocHoBi,
про йi;;;наченостi. Оцiнюю.па
прип)цценrul про безперервнiсiь,
доречнiстъ
1TlpaBoi"."*t .r.р.оr* беqе до
iнформацiю
всю IIaJIBHy

перiоду,
про

ЕIле

щонайменше

'йбУ"'"о"о
Ее обмежуючи.u
ц", перiодом

';;

звiтного

Нарахуванlzя- Товариство склада€
свою фiнансову звiтнiсть (KpiM
iнформацii
за принципом Еарахування.

СУmmеВiСmЬ
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Об'еОНаННЯ

У

zрупu-кожний сугтевий клас
подiбних статей
'П1l1а_"ЛеНИЙ У фiнансовit звiтностi окремо. неподiбнi cTaTTi мо}ý/тъ
буги згрlтlованiо
тiлъки якщо uож"uз них окремо
е несутт€вими.

бr'"

зzорmання-товариство

I

Ее повинне згортати активи
та зобов'язання або
витрати, якщо тiльки
дохiд i
цъого не вимагае або не дозвоJUIе мсФз.

I

випадкiв, коли МСФЗ
iнше, Товариство розкрйВае iнформацiю
cTocou"o .r,

I

ffi
"Jныlfr
"*НhТ;:
ЯКЩО
ВОIIа е ДОРеЧною
"пil*Чхж;Р-Jiiоо."l";;;;;.;"i:fi
РОilМiНня ЬlЙ.о"оТ звiтностi
дJuI

:t

Порiвняльна iнфорлtацiя-крiм

;ffi

;"H:;"id:;,:"''

послidовнiсmь

поDання

у

rrfr

aal

:Ъ#Ё:fl

Товариство

l"й

т:

"7

дозвоJuIють чи вимагають

зберiгае ,,одаЕня та класифiкацiю
фiнансовiй звiтностi вiд одЕого перiоду
до iншого, якщо тiлъки:
а) не е оч€видЕим (внаслiдок
сугтевоi
t,i*""'Б
змiни
-.й;;Ь"),
го сподарюванЕя
статей

класифiкацiя бУду." фri,
бiльй oop.d"on"

:

на 12 мiсяцiв з кiнця

рух грошових коштiв)

ПОВИНеН

]:

'-

Що4о

застос}ъаЕня

облiкових

б) МСФЗ

полiтик

у МСВО

о"

з
В;

не вимагае змiни в подаrтнi.
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ур€
жуваIIням
J --LllL'L
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fr:TffiJ ffir#r

#tН;

крит.рiiЪ щодо обрбння та

I
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OcHoBHtutta цiлtялtu Товарuспtва прu
управлiннi рuзuкалtu €:

-

забезпечення реалiзацii стратегii.розвитку
та ефективного функцiонування
Товариства, у тому числi стосовно
бере на себе Товариство
ризикiв,
у своiй
"Ki
дiяльностi;

-

забезпеченняiнтересiввласникiв

Товариства;

забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства
вимогtlм чинного
закоЕодttвства та

внугрiшнiм норN{ативним документап{ Товариства;
забезпечення дотримання критерiiЪ та нормативiв
платоспроможностi,
якостi активiв, ризиковостi операцiт-l та ^ лiквiдностi
стабiльноi
длrI
дiяльностi
товариств4 а тtжож запобiганно ,'оr,,пrпuим втратаil{
капiталу через ризики, що
притаманнi дiяльностi Товариства.

-

МСФ3, якi прuйняmi, але

набула чuнносmi

uqе не

В складi мсФз,,офiцiйно

l

наведеIl],Iх tra веб-сайтi MiHicTep.r"u
фiншlсiв УкраЪи,
оприлюДIено TaKi сТандарти як МсФЗ 9
<Фiнансовi i".rp'yon.-"rio та мсФз 14
оРiд,тоl,нi рахунки тарфноГО рец/лIовання>>, якi вiдповiдно
набрають .плнностi 01
сi.пrя 2016 року та 01 сiчня iOlB pony.
За рiшенrrям керiвництва Товариство МСФЗ
14 кВiдстроченi рахуЕки тарифного
реryлюваJiIUI) до дати набугтя чинностi не застосо"уе"uс".
цього стандарту IIе вплиЕуло би на фiнансову звiтнiсть ДострЬкове-зазастосування
Tbuupi.ruu
,rерiод, що
закiнчуеться 31 Iрудня 2016
року, оскiльки
не входить в сферу дii цього
стандарту.

т";й;;о

Також в складi МСФЗ, офiцil:ilrо Il[lвсдених
на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
УцраТни, оприлюднений ..Йдuр, I\4СФЗ
9 <Фiнансовi iнструменти>, який
застосовуеться дlш скJIадання звiттrостi за
рiчнi перiоди, що починаються з/пiсля 1-го
сi.шя
2018 року.

,

Оскiльки застосування МСФЗ
рптliше дати набутгя чинностi дозволясться, то
керiвництвом прийttято
.}ilC
]()с\IRаIIня МСбЗ 9 <Фiнансо"ilr..ру-енти)
рiштgцця пр(,)
до
фiНаНСОВИХ ЗВiТiВ КОМПаНii.u n.pin,,,. ,,
зl грудня 2016 року. мсФз 9
впроваджуе HoBi вимоги до класиtрiкацii' ,.а",.l,;;у;r;;"
оцiнки фiнансоuи* unr"uiu'i зобов'язань.
Тому положення
цього стандарту с\, l-] r I]() IrII.цива€ на
фiнансову звiтнiсть.

т
i

Вьцюmа поdання звiпtносttti

,I

,t

rf

1.1'111;1|ioл{lalbлa

в(Llюmа, сmупiнь окруеценнJl

валюта подання звiтностi вiдгtовi,,тllс (lуrrкцiональнiй
валютi, якою е нацiональна
валюта Украiни - гривня, складена \,-I,IIC,llIilx
гривень, округлени* оо ulnr* тисяч.

мсБ о
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ziперiнфля цii.>.

року eKoHoMiKa YKpai'lrrr псll.с.l..па бути гiперiнф.тiяцiйною, отже
,.л'-,:л_1991
BapTicTb
капlталУ
та основнИх засобiВ ToBa1lllC'I l]:l. 1ll\,ll представлена
в одиницях вимiру, що дiють
У ПеРiОД ПiСЛЯ 01,01,2001P,, СКЛаJIа oL)IloBy для визначення.вартостi
у наступних
перiодах, в 20|4-20lб роках eKottortitilt }/r;llаiни
за судженням керiвництва .Говариства
не с гiпеРiнфляцiйНою, АнатriЗ Kpttl-c,,ilr, ,,,ti
харапrЁfrчr1-.ь показник гiперiiIфляцii i
передбаченi у параграфi 3 МСБо 29. ir cl ,,l.,:

г

|,,

]

l

]
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а) основна lиаса населення вiддае переваry
збереженню cBoik цiнностей
немонетарних активiв або вiдносно
у формi
.ruбiоur,Й iноземнiй валютi. Суми,
у
НаЩiОНаЛЬНiЙ ВШrЮТi, НеГайНО
в
угримуванi
iНВеСТУються дJuI збереження
кулiвельноi спроможностi;
б) основна маса населення
розглядае грошовi суми Ее в нацiональнiй грошовiй
а У ВiДНОСНО СТабiЛьнiй Ьоземнй
вЬтi.цЙ" можуть також наводитися в
;#;Ц',
цiй
в) продаж та придбання на
умов€ж вiдстрочки платежу здiйснюеться за
компенсують очiкрану втрату
цiналли, якi
купiвельнот йро*ойоотi протягом
перiоду вiдсlр6.{ют
платежу, HaBiTb якщо цей строк
е коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна
плата та цiни iндексуються згiдно
iндексу цiн;
r) кргулятивний piBeHb iнфлrяцii за
трирi.rний перiод наближаеться
перевищуе цей piBeHb.
до 100% або

Враховуючи офiцiЙнi данi
,Щержавноi служби статистики УкраiЪи, кумулятивний
2Ol4,2015 та 2016
".рБд]uкJIючаючи
роки, склzIв l01,18%.
Якщо ж врахувати додатковi
характеристики, то вu,кJIивим
змiн рiвня iнфляцii._I11, piBeHb iнбляцii
фактором е динамiка
iots
p"ui Ъ** 4З,3Уо, а в 20iброцi
у
KpiM того, прогноЗ НБУ
72,4ОД.
щодо iнфйчii на 201rй;;йЪ""r" g,lyo,a
на 2018 piK_ бYо,
ПРОаНаЛiЗУuuТgg iнtпi крцlgрii,
що за показникаI4ч
параграфа 3 мсБО 29 .oo"orio"t
чаведеними у пiдпунктах в) i г)
стан
v-|JЪ1
Ее вiдповiдае ситуацii, що
характеризуеться гiперiнфляцiею.
Швидке сповiльн"ir" ЬО*чliТzоЙЪ"r,i
НБУ понизити облiкоuу ."*оу О pa"lu
дозволило
протягом року iз 22 до l4o/o
рiчнiх. Як наслiдок,
"."*on
у 2016 роцi спостерiга,пося й"*."""
за депозиталли. KpiM цього,
iндекС заробiтноi плати
"iд.оrоо""*
2016 роцi у лютому,
у
червнi, липнi та серпнi скJIадав
менше
100%. Також, Ее можна стверджувати,
що продаж та придбання на
платежУ здiйснюеться за
умовах вiдстрочки
цiнаlли,
ооr.r.rr.уr;; очiкувану втрату купiвельноi
"oi
ПРОТЯГОМ ПеРiОДУ ВiДстроtп<и
платежу, тим паче, якщо
цей строк е
ffiL"#ocTi
piBeHb iнфляцii за трирiчниt

-

"

a

Зважаю.пr на те, що згiдно з МСБО
29 проведення перер€жунку
е.fIитанням суджоЕня,
фiнансовоi звiтностi
управлiнський персончrл компанiТ не проводить
перержунок
фiнансовоi звiтностi за ZбtО piK.
Форлоа mа назва
фiнансовuх звimiв

ПеРеЛiК

фiнаrrсовоi звiтностi Това_риства вiдповiдають
вимогам,
вимоги до фiнансовоi звiтностi>.

'Ч:IлфОрм
ВСТаIIОВЛеНИМ "u
НП(С)БО
1 кЗагальнi
ме mо d u
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в
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зв
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ЗГiДНО НП(С)БО 1 ЗВiТ ,,РО СУКУПний
дохiд передбачас подання виц)ат, визнаних
прибугку або збиткУ,.
шасифiкацiею,
основ";;;;" методi ''функцii витрат'' абоу
_За
"собiвартостi решriзацii",
згiдно ;;;* витрати класифiкуrоть
вiдпоЪiдно до i*
як частини собiвартостi ,пr, наприклад,
фуноцiи
витрат на збут або адмiнiстративну
ПРОТе' ОСКiЛЬКИ ЬОййИ-;;;;"рактер
дiяльнiсть.
витрат е корисною для прогнозранIrrI
майбугнiх

грошових потокiв, то ця

1
rl

т

]
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J

L

__

,х

fuфЪрмацi";;;;"; в цих Примiток.
вiд операцiйн?:_111r*о..ri
у звiтi про рух
*",rХli#'Нffff .ffiHHfi.foТu'u
розкриваетьсяiнформацiяпро".";";,";Т#Т#JНrхъх#.#f

'#l'fl"Ll##

|РОШОВИХ КОrrrЛiВ. IНфОРМацiя про ocHoBHi
.Й-ових
виплат формуеться на пiдставi
""о"Touup".r"u. надходжеЕъ
облiкових записiв

та грошових

т
ll
)

"l
lri
-'l
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3. Грошовi

ко.umu mа ix eKBiBa.lteHmu

Грошовi кошти скJIадаються з
коштiв на paxy'KiB в банках.
в звiтномуперiодi kacoBi операцiiв
Товариствi не здiйснюваJIися.
Рух грошових коштiв Товариства
бр представлений Еаст}.пним чином:

ШухкоштБllБйБй
В iдрахув ань

I

I
т

tншi

ll.

звiтниЕБ

п;;;цБ;п;й;

язань iз податкБ

I

За

iiй!Б

витрЙЙi

Py* *o

В"тра"йЙЙ пр"дОi"Й

Чистий ру*

*оЙrlffi

'tIcг,lliplЙ

Jмишок коштiв на початок

з-,.ЪпййiйiiiйБТЙ

4.

Облiк оплаmu працi працiвнuкiв
Товарuсmва

Ваплаmа працiвнuКаlуt-це Bci
формИ компенсацii, Що
господарюваншI в обмiн напослуги,

]

У

]
-г

наданi працiвникалли.

ТоваристВi нарахрання

та

ix

надае суб'ект

виплата

заробiтноi плати, а також iнших
заохоч}ъ€}пьних та компенсацiйних
виплат працiвнЙкам, здiйснaaru."
вiдповiдно до
штатного розпису, який затверджуеться
нака:} ом.
ЗаРОбiТНа

_ПЛаТа ПРаЦiВНИКа-п,t Товариства нараховуеться
ва;rютi Украiни, На;rежнi
у нацiональнiй
працiвникам к9штlI .u .uробi.rой
.rnu.onJ
виплачуються
шJuжом безготiвкового пер9рахунку
на особистi зарплатнi картки.

ЗГiДНО ДiЮЧОГО ЗаКОНОДаВСТва
УкраiЪи Bci штатнi працiвники товариства
мають

Та

X3#ir"*"#"i"lTJ"r-#1lff'
l
I

-l

l

:t
:t
:_а

ДОДаТКОВУ

ВiдпУстку

у

порядку

та

розмiрах

Товариство визЕае очiкуванувартiсть
накопичувальних перiодiв вiдсутностi.

НакопачувШtьна оплаmа перiоОiв
вidсуmносmi - це платежi,
переЕосяться на майбугнi перiоди
та можугь використовуЕатисъ

перiодах, якщо права пототIного
перiодуне
Зобов'язаншI

";;й;;;i.ro""i.*

в

Що

майбутнiх

виIIикае з того моlvfетrтw сtr п^

посл)ли, що збilьшують
товариство оцiнюе очiкрану
'x'i

"оL#"I;Ъ;ЬJ,'""1хху
накопичуваних оплат

"ulii.""

"ЖHff;JffiHI

перiодiв вiдсугностi
у

ll
виглядi додатковdi суми, яку BiH очiкуе
виплатити в результатi невикористаного
права,
накопиченого на кiнець звiтного перiоду.
.

оподаткрання заробiтноi плати: ЗДiЙСНюеться
вiдповiдно до вимог дiючого

податкового зtконодавства.
,r-'

"r
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5.

Поdаmок на прабуmок
Податок
прибlток включае в себе поточний та вiдстрочений
_на
податки.
ПОДаТок на прибуток вiдображаеться
Звiтi про сукупний дохiд за винятком тих
у
виПадкiв, коли BiH вiдноситься
до операцiй, Йо
б..оосередньо в
"iдЬОрu*Йrii
ПРИбУТКУ абО капiталl, i u"."u.r"ся
в капiталi та iншому сукупному
;ЖНJlКУПНОМУ

Поточним податком е очiкуваний податок,
який пiдлrягае сплатi у вiдношеннi
оподатковуваного прибутку за piK,
i розраховуar"", вiдповiдно до нацiонЕlJIьIlого
зuконодавСтваз викоРистанняМ податковИх
cTtlBoK, встановлених назвiтнудату,
атакож
'будu- якi кориryваЕIIя з податку на прибуток за попереднi
роки.
вiдстрочений податок визнаеться
для тимчасових
-$i"urr.o"it
рiзниць, що виникають мiж
баЛаНСОВОЮ ВаРТiСТЮ активiв
зобов'язань у
(для цiлей
фiнаrrсовоi звiтностi).

i

Пiдприемством прийнято
рiшення

.ыiо."l

про

незастосування кориryваIIь

фiнансового результату до оподаткування Еа yci
рiзницi.
Протягом звiтного 2016
року Товариством було нараховане податок на прибуток
вiдповiдно до
Податково.Ь оод"пЪу УкраihЙ (1s%) в
cyMi - 247 грн.;
''равил
Вiдстрочений податок Еа прибуток не нараховувався.

6.

Фiнансовi iнсmрулиенmа

Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
товариство визнас фiнансовий актив тодi
i лише тодi, коли стае стороною
контрактних tIоложень щодо
цього iHcTplMeHTa (параграф з.1.1 мсФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти> (далi - м9ФЗ 9)). Коли
фiнансови;;;" вперше визнаетъся в активчж
Товариствц BiH шrасифiку.riЬ" вiдпоiiдно
оо .ruj*рафiв 4.1.1 4.1.5 мсФз 9.
Товариство визЕае TaKi катЬгорii
фiншrсових активiu,Ьi в подаJIъшому оцiнюються:

-

l
1

товариство визнае Taki категорii
фiнансових активiв:
о фiнансовi активи, Що оцiнюються за справедJIивою
вартiстю, з вiдображенням
результатУ переоцiн-ки у прибугку або збиткуj
о фiнансовi актrавИ, Що оцiнюються за ап4ортизованою
собiвартiстло.
товариство визнае Taki категорii
фiнансових зобов'язань:

о
о

фiнансовi зобов'язанЕя, оцiненi за ап4ортизовЕlною собiвартiспо;
фiна"rrсовi зобов'язання, оцiненi .u a.rрuu.дливою вартiстю,
з вiдображенЕям
результату переоцiнки у прибlтку або збитку.
ЗГiДНО

i

i

З МСФЗ 9 ПiД ЧаС

Первiсного визнання
активу BiH
справедливоЮ вартiспо. Сорu".дrr""оtoфiнапсового
вартiстю
фiнансЪвого
iHcTpyMeHTa при пфiсному
.rрu";й-;i;"
операцii
(тобто
справедлива
9,*n.
BapTicTb наданоi компенсацii1 ""."ur"i
1параграф Б5.1.f йсФа;i.

оцiнюетьсЯ

за

l,L

I
l

l
l

Що фiнанСових активiв, якi мае Товариство станом
за спраВедлиВою вартiстю з вiдображе'rн"* переоцiнкина з1.12.20Iбр.та оцiнюються
перiод, вiдносяться iнвестицiйнi серiифiкати.
"- "р-й;;;'у або збитку за
Фiнансовi акmuвu, а4о оцiнююmься за справеdлuвою
варmiсmюп з вidобршхсеннялl
рвульmаmу переоцiнка у прабуmку або збimку

до

фiнансових активiв'

що

оцiнюються

за

справедливою

вартiстю, з
вiдображеЕЕяМ результатУ переоцiнки.у
зб""оу,
вiдносяться
акцii та паi
(частки) господарських товариств,
"р"Ой-Ъбо iнвЬсЙitнi
облiгuцiТ
сертифiкати,
якi
Товариство утримуе дJш tIродажу.
"й"р".r"ru,
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю
ДО фiнансовиХ активiв, щО оцiнюються за амортизованою

собiвартiстю,
Товариство вiдносить облiгацii та векселi.
Пiсля первiс"ого визЕання Товариство оцiнюе
ik за амортизов*9' собiвартiстю' застосовуючи метод
ефективного вiдсотка, за
вирчжуваIIням збиткiв вiд знецiнення,
якщо вони е.

непохiднi фiнансовi, являють собою непохiднi
фiнансовi активи, якi навмисно
були визначенi в цiй категорii, або якi
Оуо" ооu.iбiооuаоri Hi в одну з перерахованих
вище категорiй, Пiсля первiсного визнання
". вони оцiнЬються
за справедливою вартiстю,
ВiД ЗбИТКiВ Вiд знецiнення, з
переоцiнки як прибугку
;НХНЖ.ВiДПЛiННi
"i]oopu*"Hml*

у момент припиненшI визнання iнвестицii або при i'i знецiненнi
сlма загапьного
прибугкУ або збитку списуеться i переноситься
до складу прибутку або збитку за перiод.

При оцiнцi придбаних tIи отриманих
фiнансових
Товариству визначаеться

iHcTpyMeHTiB, наказом по
мета ix приДбан,r, ,Ъ категорiя, до якоi будугь
вiднесенi
фiнансовi iнструменти. В зurrе*"о"ri вiд цього u".rru"u.ruся
метод
оцiнки
фiнансових
iHcTplMeHTiB
на кiнець кожного звiтного перiоду.

т
_t

"

-*r'#;:тицii

в асоцiйованi Товариства на
даry балансу визнаються за методом ylacTi

об'сктивним свiдченням зменшення корисностi (знецiнення)
фiнансових активiв

iнформацiя, яка стосусться таких збиткових
подiй:

]

}

т

е

високу ймовiрнiсть банкругства;

_,l.

труднощi eMiTeHTa;

:.

-гl

гl

паперiв

з

нефiкоованим прибугком

з ix

порiвняно
собiвартiстю. Значним
вважаеться змеЕшення BapTocTi зазначених
цiнних паперiв бiлйе нiж на 20Yо, а
тривzIлим - впродовж бiльше б мiсяцiв.
Наявнiстъ ознак знецiнення визначаеться головIIим
бухгалтером Товариства.

;

зменшення корисностi активiв облiку здiйснюетьar'
визнання
витрат дJuI
-"opru
основних засобiв та нематерiальних активiв
'-оом.r"rrir"*
}Ia пiдставi
мсФз,
НОРМаТИВНИХ aKTiB MiHicTePcTBa
фiНаНСiв Украiни та внутрiш*i*
aKTiB
Товариства.

"орrчr"вних

вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться
аналiз збитку вiд ix

l-

l

знецlнення, визнаного в одному з минулих перiодiв,
з метою виявлення ознак того, що
веJIи.IинУ цьогО збиткУ слiд зменШити абО
що йогО бiльше не слiд визнавати. Сlми,
СПИСаНi На ЗбИТКИ ВiД ЗНеЦiНеННЯ, ВiДновлпоються
в ToI\лy виrrадку, якщо змiнюються

чинники оцiнки, якi були використанi.при
розрахунку вiдповiднЬi .y11n" очiкlъаного
вiдшкодрzlння. Збиток вiд знецiнення вiдно"ЬЬ." тiльки
в меж€lх суми, що дозвоJUIе
вiдновити BapTicTb активiв до ik балансовоi BapTocTi, по
якiй би вони *"rrru"*"cb, якби
не бlъ визншrий збиток вiд знецiнення.
у своiй дiяльностi Товариства здiйснюе полiтику переоцiнок, яка е механiзмом
перерtжункУ активiв та зобов'язань та ,,р"""д"""" ix
BapTocTi до справедливоi
финковоi).
Результати переоцiнки визнаються
у звiтi про фiнансовi результати або в капiталi
Товариствц а саме:
- за цiнними паперами за виIIятком iнвестицiй,
утримуваних до погашення та
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу як
доходи або витрати у звiтi
про фiнансовi результати,
- за основними засоба:rли та нематерlальними активаN4и як збiльшення
(зменшення) капiталу.

оцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за офiцiйним бiрлсовим
курсом
органiзатора торгiвлi
Оцiнка BapTocTi фiнансових активiв, що BHeceHi
до бiржового списку органiзатора
торгiвлi, проводиться за офiцiйним бiржовим nlp.or, оприлюдненим
вiдповiдно до
вимог законодавства.
_ ОцiНка BapTocTi фiнансОвих iнвеСтицiй, що обертаються бiльш як на однiй
фондовiй бiржi, проводиться за найбiльшим з бiржових KypciB.
якщо на дату оцiнки бiржовий курс за акцiями, що BHeceHi
до бiржового списку
оргалriзатора торгiвлi не визначено, оцiнпа таких акцit
проводитьa, au останньою
балаrrсовою BapTicTo.
Якщо на дату оцiнки бiржовий курс за акцiй, що BHeceHi
до бiржового списку
органiзатора торгiвлi не визначено, оцiнка таких акцiй проводиться
за остttнньою
балансовою вартiстю.
#rgJrяяrя
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для оцiнки акцiй, що

перебуъають
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входять до складу активiв Товариства та не
бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паiъ (часток)

господарських товариств за обмежених обставин наближеною
оцiнкою справедливоi
BapTocTi може бу.и собiвартiсть.
Ще може буги тодi, коли наявноi останньоi
iнформацii недостатньо, lilоб визнаtIити справедливу BapTicTb,
або коли icHye широкий
дiалазоН можJIивиХ оцiноК с.rрu".дrr""оi BapTocTi, а собiвартiсть е найкратцою
оцiнкою справедливоi BapTocTi у цьому дiапазонi.
Якщо е пiдстави вва)кати, що балансова BapTicтb суттево вiдрiзняеться
вiд
справедливоi, Товариство визначае справедливу BapTicTi
за до.rоrо.оо iнших

методiв оцiнки. Вiдхилення можугь бути зумовленi зна!шими
змiна:rли у
фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнамй кон'Йнктури ринкiв, на яких eMiTeHT

здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнаlrли кон'юнктурi
у
- Ьоrдоuо.о'р"rrпу.
,,ЩЛЯ ОЦiНКИ баЛаНСОВОi BapTocTi таких акцii та паiъ. (часток)

аналiзуе данi пiдтвердженi ринком

оприJIюднену або надаrту eMiTeHToM.

та

товариство

фiнансову звiтнiстl' eMiTeHTa фiцiйно
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Фiнансовi активИ обiг якиХ зупиненО протягоМ
дванадцяти мiсяцiв з дати
оприлюднення рiшення про зупинення обiry
оцiнюються за останньою балансовою

вартiстю.

Для подаrrьш_оi оцiнки справедливоi BapTocTi
активiв eMiTeHTiB, обiг
яких зуrIинено бiльше дванадцяти мiсяцiв, фiнансових
,оrу
числi
У
фiнансових активiв
eMiTeHTiB, якi включенi до списку eMiTeHTiB,
мають
що
ознаки
фiктивностi,
ТоваристВо проводитЬ аналiЗ щодО cTpoKiB
вiдновлення обiгу таких
фiнансових
активiв, перевiряе iнформацiю lцодо подання
фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,
результатiв ik дiяльностi, аналiзус ймовiрнiсть пuд*одu,."ня майбутнiх
еконоплiчних
вигiд.
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Фiнансовi активи, обiг яких на дату оцiнки не
зупинеЕо та реестрацiя випуску
яких не cKacoBEIHa, arre емiтент/векселедавецЬ такиХ
ф-iнансови* un"""i" лiквiдований
таlабо був визнаний банкрутом та
щодо
";";;;;;рито лiквiдацiйну процедуру за
рiшенням суду, оцiн.юruс" .u нульовою вартiстю.
Оцiнка справедливоi варто cTi iнвестицiйних сертиф
iKaTiB проводиться аналогiчно
до
оцiнки акцiй, Якщо е пiдстави вважати,
що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд
справедпивоi, Товариство визначае спрiIведливу
BapTicTb за допомогою iнших методiв
оцiнки, Вiдхилення можугь бути зушrовленi значними
змiна.шли у фiнансовому cTaHi
eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури
ринкiв, на яких eMiTeHT здйсйсЪвою дirльнiсть, а
також змiнами у кон'юнкryрi
фондЬвого ринку.

облiковi полiтики щодо ЕепоточIIих активiв,
утримуваЕих для продilrry
Товариство класифiкУе непотоtший актив як
утримр аний для,,родЕDку, якщо його
балаrrсова BapTicTb буде

в основному вiдшкодовй;";; шJUtхом операцii
продажу, а не
НеПОТОЦli аКтиви, уtримуванi длlя прод;r;
оцiнюються i
вiдображаються в бlхгалтерському облiку .uо**aовою з вирахуванням витрат на
операцii, пов'яза"tri з продажем. Амортизацiя на
TaKi активи не нар€жовуеться. Збиток вiд
зменшеншI корисностi при лервiсному чи подальшому
списан"i Ькrи"у до справедливоi
BapTocTi за вирuжРанням вйтрат на продa;к
визЕасться у звiтi про
фiнансовi результати.
fIОТОЧНОГО ВИКОРИСТаIIНЯ.
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7. !ебimорськазаборzованiсmь
[ебimорська заборzованiсmь - це актив, вiд якого очiкуеться надходження
економi,пlих вигiд вiд юридиtIних
i фiзи.шlих' осiб у визначенi термiни.

Щебiторська заборгованiсть визнаеться €ктивом, якщо icHyc
щreBHeHicTb отримашUI
майбутнiх економiчних вигiд вiд iT ro.urrr.".r"
заборгованостi може бути
точно визначена.
"uiyru
Первiсне вазнання

t

l

.щебiторська заборгованiсть при первiсному визнаннi облiковуеться

в

cyMi

I

-r!
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l

фактичнО перер*оВаних кошТiв, поставлених
Товариством ToBapiB i наданих
послуг.
Оцiнка на lаmу балlансу

наступна оцiнка дебiторськоi заборгованостi
за фiнансовим iHcTpyMeHToM

ВИКОНУеТЬСЯ ЗааМОРТИЗОВаНОЮ
ВаРТiСПО

i..;;";Й;;;ям

ефективноi ставки вiдсотка.
HacTlTtHa оцiнка дебiторськоi
заборгованостi за не
виконуеться за первiсною
фiна.нсовим iHcTpyMeHToM
змеЕшеною на суму погашеЕнrI
"apiicпo,
знецiнення. Резерв
знецiнення визначаеться виходячи та резерву на
класифiкацii
дебiторськоi заборгованостi .u .руrru*и
ризику.

Еа

з

Прапанення вtlзнання
ПРИПИНеНТrЯ. ВИЗЕаШUI
лебiторсъкоi заборгованостi викону€ться
пiсля
i ПОСЛУГ На СР[У Ранiше
попереднъоi сгrлати або
пlcJUI отримання коштiв вiд
""р;р;;"аноi
oo"rpu"""Ta за наданiТЬuuр".rвом
послуги.
Рiшення пDо ви?нянrтс оа6лл_алл--лл_| Е
..,
ОТРИМаННЯ ToBaPiB

затверджуеться
'"';J##;;'
зtкоЕодавства. Подальший облiк

Ё;НЬff

ч;н,J#ж

ПОЗабаlrаrr'оu"*р^*у"о*.rоuuо""ffi

i"r-н;:.*ч:;";

НhrJЪ'""J"ТХТ:;1d*х.,у#""т#;
ними заборгованостi до закiнчення
термiнупо.оurrоl.о*ностi або погатттення.
8.

КреDumорська заборzованiсmъ

кредиторська заборгованiсть
Товариства була представ.гIена
насч/пним чином:
31 грудня 2016
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9.

поrочййбБGйнй

Облiк капimалу.

о ,"#!i!!!".капimал -

частиIIа в активах Товариств8,
Що залишаеться пiсля вирахувtlшUI

.,о.о."'#.О#;НJ"ffiТ;;"';'J*rзареестров
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анийтасплачений статугний
капiтал

бр

31 грудня 201б
Dлл rP
U,r,i{I-Jr'тного капlталу, тис.грн.

rvрuJrtoлL[ении приб5rгок
капlтzul

500

i

1

5002

вiдшкодрання (покриття) можливих
у розмiрi 25 вiдсоткiв iТ-статlтного

тl

I

).ь

капiталу

шляхой щорi,*rого вiДрахування в
розмiрi 5 вiдсоткiв суNlи чистого
ПРИбУГКУ, ЯКИЙ ЗаЛИШЬеru.,
у
розпорядженнi
To"up""r"o
за результатами звiтного
перiоду пiсля сплати Bcix зобов'r.*",
податкiв,
зборiв (обов'язкових
платежiв), строК погашIеннЯ
яких HacTElB. ВцраХралrнЯ здiйснюетiс,
до досягнення
РеЗеРВНИМ фОНДОМ ЗаЗЕаченого
розмiру.
на
з1.12.2016р.
було
прийнято
рlшеншI не здiйснювати розподiл прибутку.
Розподiл прибугкiв та збиткiв
Товариства визначаеться Статугом.
чистий прибуток, одержаний пiсля
сплати вiдсоткiв по кредитам
банкiв, сплати
податкiв та iнших платежiв
до _бюджеrу, ;;;;аеться у повному
Товариств а, якевизначае напрями
:
розпорядженнi
його

jlоrу^Йоl

с;;;

_I

використання.

l0. Резерва, улtовнi зобовrязання
mа акmава
Резерви визjIаються, якщо в
результатi подiй_ Товариства мае юридичнi
конструктивнi зобов'язання, якi
або
можуть бути оцiненi досrЁвй;;
ймовiрнiсть
того, що буде необхiдний вiдтiк
економiчних вигод дJUI врегулюваIIЕя
зобов'язань.
Станом наЗ1,12,2016р. було пр"t*rо
рiшення не створювати

;;ус

резерви.

I

YMoBHi зобов'язанЕя можливе
зобов'язання, яке виIIикоо u-oaarrrbTaTi
подiй, iснування яких буде пiдтверджено
минулих
тiльки настанЕям в майбутньому
одного чи
декiлъкох невизначених подiй, якi не
знаходяться пiд контролем Товариства.
Товариство не визнае
умовнi,зо_бов'язання. Iнформащiя про
умовIIе зобов'язаЕня
розкриваетъся в примiтках до
звiтностi
фiнансовоТ
якщо
iпой""l.r"
pecypciB, якi втiлюють собi
вибугтя
.оо"йir"i
у
н".
"и.оди
"ioo*.rro-.
Товариство IIе визнае
активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив
КОЛИ НаДХОДжеЕн,I
'MoBHi
економiчних
е ймъвiрним iтобто ймовiрнiсть

.

ffirйСЯ'
11.

.

"".оо

loxoda mа вumраmа

Доходи та витрати визЕаються за методом
ЕарахувЕlння.
щохiд
це збiльшенrul економiчних вигiд npor""o*
облiкового перiоду виглядi
-uOo-'y
надходжеЕня чи збiльшення корисностi
у
uo"""i,
зменшення зобов'язань,
збiльшення чистих активiв, .u
"""*oiзбiльшення,
пов'язаного з
""n

-

fi:н"#ьнж

_,r

r!

"rooM
Дохiд визнаеться у звiтi про прибlтки та збитки
за умови вiдповiдностi визначеЕню
та критерiям визнаЕця, Визнанн,
дЪ*оду вiДбуваеть., oo"o"u"Ho з визнанням
збiльшення
активiв або зменшення зобов irauo".
ДОХiД ВiД ПРОДаЖУ фiНаНСОВИХ iHcTpyMeHTiB,
iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших
активiв визнаетъся
у,rр"бу.оу або збитку в разi задоволення Bcix наведених
далi умов:
а) Товариство передzшо покщrцевi oyTTeBi
i
винагороди,
ризики
пов'язанi з
власнiстю Еа фiнансовиИ' iнстрlмЪ"r,-l"Ьr"цiйну
нерр<омiстъ
або iншi
активи;

б)

гl

l
,l
-I

в)

за Товариством не зЕuIишаеться
aHi подальша
5rгrравлiнського персоналу
У фОРМi, ЯКа За,ВИЧай Пов'язан; . ;;;*r, rIасть
a'i.
ефективний контроль за
проданими

фiнансовими iHcTpyMeHr*", iнвестицitною
нерухомiстЮ або
iншими активами;
суму доходу можЕа достовiрно
оцiнити;

:г

l+

г)

0

ймовiрноз,
операцiею;

що до

Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язапi

з

та
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна
достовiрно
оцiнити.

ДохiД вiд надання послуг вiдображаеться в момеIIт виникнення незалежно вiд дати
надходження коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii
з надання
посJryг на дату балансу.
,щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

.т

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду виглядi
у
вибугтя tIи ЕIмортизацii активiв або у виглядi
зобов'язu"u, p"aynbTaToц чого е
""""п"arr"я
зменшенIUI tIистиХ активiв, за вишIткОм зменшення,
пов'язаного з виплirаr" уIасникаN,t.
Витрати визнЕlються у звiтi про прибутки та збитки за
умови вiдповiдностi

визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визIIilються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбlтнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдатоть або rrерестають вiдповiдати визнанню як чlктиву звiтi про
у
фiнансовий стан.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також тих випадках, коли
у
виникають зобов'язання без визнаншI активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються тому ж перiодi,
що й
у
вiдповiднi доходи.
формi JФ2 операцii з дооцiнки (уцiнки; бiнанЬоu"" iнвестицiй
вiдображено розгорнуго.

У

Статгя

Адмiнiстративнi витрати

Витрати

- Витрати на оплату працi апарату
управлiння
_
(адмiнiстративнi)

Доходи

|,7

:

пЦфйыББЙ

16

-кро

о5

Iншi
Iншi операцiйнi витратц
Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:

0,5
2

збиток
Iншi доходи (дооцiнка ЦП)
Iншi витрати (уцiнка ЦП)

(19)
242

222

Фiнансовий результат до оподаткування:

приб}ток
Витрати (дохiд) з rrодатку на прибlток

I

Чистий фiнансовий результат:
прибуток

1

2. Р о з кр аmmя iH

1

ф орлt а

цit

tц о d

о

вu

кор

u с mання с пр а в е Dл u в

оii в ар mо

с

mi

методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю

товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливот BapTocTi активiв
та зобов'Язань, тобТо TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 та МСФЗ i3 звiтi про
у
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

_l

-t
--l

класu акmuвiв
mа зобов'язань,
оцiненuх за
справеdлuвою
варmiсmю

МеmоDuка оцiнювання

Меmоd
оцiнкu
(рuнковuй,
dохidнuй,
вumраmнuй)

BxiDHi DaHi

)q.

^v

Грошовi кошти та
ik еквiваленти

.Щепозити

(KpiM депозитiв

до запитання)

Борговi цiннi
папери

a

Iнстрlменти
капiта-гlу

.Щебiторська

заборгованiсть

:l
lI

l

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе його
номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка депозитiв
у нацiональнiй валютi
здiйснюеться за
сгIраведливою вартiстю
очкуваЕих грошових
потокiв
Первiсна оцi""аЪоргБЙ
цiнних паперiв як
фiнансових активiв
здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi бр
отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних
паперiв здiйснюеться за
Первiсна оцiнЙ

iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ix

Ринковий

Щохiдний

(дисконтра

ння
грошових
потокiв)

Ринковий,
Лохiдццд

Ринковий,
витратний

справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi бр
отриманий актив. Пода_ltьша
оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на
дату оцiнки.

-

.-1

Первiсна та подальша
оцiнка грошових коштiв та
ix еквiвалентiв здiйснюеться
за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе ix номiнальнiй

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша
{охiдний
оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюеться
за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе BapTocTi
погашеЕЕя, тобто cyMi
очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату
оцiнки.
Первiсна та подаrrьша
Витратний
оцiЕка поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю

офiцiйнi кфсй

нБу

Ставки задепоЙЙми,
ефективнi ставки за
деIIозитними
договорап4и

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв,
дискоIIтованi потоки
грошових коштiв

офiцiйнi бiржовг

курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
за вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу на
дату оцiнки,
використову€ться
остання балансова
BapTicTb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

KoHTpaKTHi lмови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкранi
вхiднi грошовi потоки

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очi

погашення

]

вихiднi грошовi

PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi,
до якого нале}кать оцiнки
BapTocTi
,I

Класи активiв таlоОоЫБЙ,оцiнеttих за спрirведlивою вар гiстю

l

piBeHb

2 piBeHb

(Ti, що мають
котируваннJI, та

спостережуванi)

.rrочu.оiБ

3 piBellb

(r,i, rlto не мають

Ko],llpyBaIlb, ме
ct loc гереltсуван i)

tIотоки

(Ti, що нс мають
котирувань i не с

сгtостереrкryван

tl м lr )

u

l

Непоюч Hi

фrЙБП

HcФ},l,'r

еtЙ

Iпuес.пчdпffiйТБ пролБý

lншi розкриття, lцо вимагаються МСФЗ
13 кОцiнка справеддивоТ BapTocTi>

Спра вед,п

и

ва

ва

ртiсгь

фi на

нсов их i нструм

е HTi

в

]
f

з1.12.2016

активЙЛЙу числi:
Поточнi фiнансовi iнвесгицii,
що

Фiнансовi

оОriЙrуоrоБ

за справедливою

lншi поточнi зобов'язання
f,

lЗ. Пов'язанi сmоронu

1

пов'жанtLца сmоронсшlа €
r{асники товариства, провiдний управлiнський
персонал товариства (директор, заступники
д"реоrорu, головний бухга-птер), ixHi
близькiродичi,

а*коЖ пiдприемства, в яI(I{х воIIи
або контроль,
Шляхетко Б,в. - д"репrор, Сiзirtова
";;;;Йir#"Ь";
я.в. -гойвний
бу<галтер.
провilнuй управлiнськulй пepcollul Ti
особи, якi бьзпосередн"о або
опосередКоваIIО маютЬ пoBHOBEDKеHILI
та с вiдповiда-lrьними за плаIIування,
та коЕтроль дiялrьностi суб'екта господарювання,
управлiнrrя
зокрема будu-r*t директор
(виконав.rий .па iнший)
чього суб'екта господарюваншI.
а саме:

операцiя

l

15. Поdi:i пiслlя

передача

звimноi dаmu

Жодних значних подiй, якi б ,I()]-]ll
вплинути на коригування non*rr"ni"
фiнансовоi звiтностi, що .r-"ся пiс., ];j jljiI]Ioi
дати та дати затвердження

звiтностi не було. Жодrrих коригувань IIс
]j])()L]одилось

lI

__ -l

спlороною

14. CydoBi справu mа преmензii.
Товариство не зЕUIyIеЕо до с).l[() lrIlx
сгIрав.

I

,I

.i

пов|язаною

","u#JЁРими

't

,l

з

pecypciB, послуг або
зобов'язанъ мiж сУб'екгом ГосподарIоваI]ня,
."iry.,
що
.u Бiй.uпо'o стороною,
незалехffiо вiд того, чи призЕачаетьсlt
цiна.
У примiтках до фiнансовоi звi,r,trос,l,i за
HarIBHocTi операцiй пов'язаних
cTopiH наводиться тЕжа iнформацiя:
0 характер вiдносиц мiж пов'язаIIl|м}I
сторонами;
, видИ та обсяги операцiЙ (сума або частка
у.***rому обсязi) пов'язаних cTopiH;
о використанi метоДи оцiнки aKTt,tBiB i зобов'язаrrь
в операцiях пов'язаних cTopi';
даними стttном на З l, 12,20|6
г"-;;;*ацiй з пов'язаними особами не

фiнансовоi
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