
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Фінансова компанія «Комфорт Капітал» за ЄДРПОУ 38090478

Територія ЛЬВІВСЬКА за КОАТУУ 4610100000

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування 
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 1

Адреса, телефон Рубчака, буд. 23, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79026      0966185181

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 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

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 -
     первiсна вартiсть 1001 2 2
     накопичена амортизація 1002 1 2
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 3 3
     знос 1012 3 3
 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 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 30 30

   інші фінансові інвестиції 1035 3 200 3 200
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 3 231 3 230
   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 11 318 9 168

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 5 5
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 98 4 896
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 2 53
   Готівка 1166 - -
   Рахунки в банках 1167 2 53

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 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 роздiлом II 1195 11 423 14 122
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 14 654 17 352
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 100 3 100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - 5
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 036 2 127
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 5 136 5 232
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 88 88
 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 роздiлом IІ 1595 88 88
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 6 213 7 216
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    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 1 2
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 3 216 4 814
    Усього за роздiлом IІІ 1695 9 430 12 032
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 14 654 17 352
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Фінансова компанія 
«Комфорт Капітал»

за ЄДРПОУ 38090478

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2017 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. 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 2 284 2

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 (1 000) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( - ) ( - )
Валовий:
 прибуток 2090 1 284 2
 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 - 1 432
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 1 134 ) ( 78 )
Витрати на збут 2150 ( 51 ) ( 52 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 1 397 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 97 -
 збиток 2195 ( - ) ( 93 )
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 - -

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 97 -
 збиток 2295 ( - ) ( 93 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1) -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 96 -
 збиток 2355 ( - ) ( 93 )

II. Сукупний дохід

Найменування показника 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 96 (93)

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 30 20
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 4
Амортизація 2515 1 1
Інші операційні витрати 2520 1 148 1 502
Разом 2550 1 187 1 527

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 одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Фінансова компанія 
«Комфорт Капітал»

за ЄДРПОУ 38090478

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 839 426
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 600 134
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№10/20184



ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 9 149 2 239
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 757 ) ( 1 788 )
Праці 3105 ( 23 ) ( 16 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 ) ( 4 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 12 ) ( 419 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( 415 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( - ) ( 4 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 15 736 ) ( 572 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 051 -

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 підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( 1 000 ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 000 -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки  
в дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 51 -
Залишок коштів на початок року 3405 2 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 53 2

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал» за ЄДРПОУ 38090478

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3 100 - - - 2 036 - - 5 136
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 3 100 - - - 2 036 - - 5 136
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 96 - - 96
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 асоційова-
них 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 - - - 5 (5) - - -
  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 - - - 5 91 - - 96
Залишок на кінець року 4300 3 100 - - 5 2 127 - - 5 232
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за МСФЗ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  «КОМФОРТ КАПІТАЛ»

за 2017 рік

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 
2017 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Ка-
пітал» (надалі – «Товариство») зареєстровано 29 лютого 2012 року, номер запису в 
Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 1 071 102 
0000 029325, відповідно до чинного законодавства України. 

Юридична адреса Товариства: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 23.
Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фі-

нансових послуг.
Предметом діяльності Товариства є надання факторингових послуг.
Облікова кількість працівників Товариства складає 1 чоловік. 

2. Основи складання фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначен-

ня, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових 
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформа-
ційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закін-
чився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на 
веб-сайті Міністерства фінансів України.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2017 р. Товариство дотриму-
валося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній 
основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, перед-
бачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», а саме:

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли 
вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відобража-
ються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться); 

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі при-
пущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяж-
ному  майбутньому).

- зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, 

нейтральність, повнота);
- зіставності;
- можливості перевірки тощо.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бух-
галтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать 
вимогам МСФЗ.

Склад фінансової звітності:  
- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.,  
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р.,  
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.,   
- звіт про власний капітал за 2017 р., 
- розкриття інформації (примітки) до річної фінансової звітності за МСФЗ.
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової 

інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової по-
літики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь окру-
глення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбут-
ньому

Фінансова звітність  підготовлена виходячи з припущення про її функ-
ціонування 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 відображе-
них сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продо-
вжувати свою діяльність в майбутньому.

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднен-

ня) керівником Товариства 20 лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші 
особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвер-
дження до випуску.

2.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається кален-

дарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

3. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Облікова політика в Товаристві регламентується Законодавством України, 

МСФЗ та Положенням по Товариству «Про облікову політику відповідно до між-
народних стандартів фінансової звітності» від 02.01.2015 року.  

Відомості викладені у розрізі оборотних та необоротних активів.
Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною со-

бівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на по-

точні (оборотні)  та непоточні (необоротні)  відповідно до вимог МСБО 1 “Подання 
фінансових звітів”. До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що очіку-
ються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. Інші 
активи (зобов’язання) класифікуються як довгострокові.

3.1. Необоротні активи
3.1.1. Нематеріальні активи
Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має 

фізичної форми.
Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної 

експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Това-
риством у момент визнання їх активом. Накопичення амортизації на нематеріальні 
активи  здійснюється прямолінійним методом кожного місяця.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінен-
ня нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної 
вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залеж-
ності від того, яка з них вища.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017 року стано-
вить 2 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 2 тис. грн.

3.1.2. Основні засоби
Щодо усіх груп основних засобів підприємство дотримується єдиної політики 

визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первіс-

ною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх 
у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов’язаних з 
поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, рекон-
струкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, 
первісно очікуваних від використання об’єкта, за вирахуванням зносу. 

Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, його подальший 
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиче-
ної амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Станом на 31.12.2017 року в обліку підприємства відображалися основні засо-
би первісна вартість яких склала - 3 тис. грн., амортизація накопичена в сумі 3 тис. 
грн., залишкова вартість рівна нулю.

Основні засоби
Первісна вартість, 

тис. грн.
Амортизація,  

тис. грн.
Залишкова вар-

тість, тис. грн
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Офісна техніка 3 3 3 3 - -
Всього 3 3 3 3 - -

3.1.3 Фінансові інвестиції 
Фінансові активи відображаються у звітності Товариства у відповідності з 

МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Вартість фінансових ін-
вестицій на кінець звітного періоду становить 3 230 тис. грн, станом на 31.12.2016 
року також 3230 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції включають: інвестиції в корпоративні права 
ТОВ «ФК «Ініціатива», при цьому Товариство володіє 100% його статутного капі-
талу, акції публічних акціонерних товариств, інвестиції в корпоративні права ТОВ 
«Укрполінвестиції».

3.2. Оборотні активи
Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критері-

їв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності 
з надання фінансових кредитів  протягом операційного циклу та не більше 12 мі-
сяців з дати балансу.

3.2.1. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги представлена у балан-

сі за вирахуванням резерву сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів сформова-
ний методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Дебіторська заборгованість товариства представлена наступними статтями 
(тис. грн.):

31.12.2016 року 31.12.2017 року
Дебіторська заборгованість за товари роботи 
і послуги

11 318 9 168

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами

5 5

Інша поточна дебіторська заборгованість 98 4 896
У 2017 року відбулось зменшення резерву сумнівних боргів на суму 2 001 тис. 

грн за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості.
3.2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти станом на 31.12.2017 р. зберігаються на банківських поточних 

рахунках. В касі Товариства станом на 31.12.2017 року грошові кошти відсутні. 
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління 
НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

Грошові кошти у банках Товариства в національній валюті станом на 31.12.2017 
р. становлять 53 тис. грн, що в порівняні з минулим роком більше на 51 тис. грн.

Грошові кошти в дорозі — відсутні. 
Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2017 

році відсутні.
3.3. Відомості про власний капітал
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2017 р. 5 232 

тис. грн., на 31.12.2016 року власний капітал складав 5 136 тис. грн.
Нерозподілений прибуток 2 127 тис. грн, що в порівняні з минулим роком на 

91тис. грн більше.
Резервний капітал – 5 тис. грн
Зареєстрований капітал 3 100 тис. грн. Змін у зареєстрованому капіталі про-

тягом 2017 року не відбулося.
3.4. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання станом Товариства на 31.12.2017 року в порів-

нянні з 2016 роком не змінилися та представлені відстроченими податковими 
зобов’язаннями в сумі 88 тис. грн. Відстрочені податкові зобов’язання виникли в 
результаті існування в попередніх звітних періодах різних підходів до оподаткуван-
ня факторингових операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

3.5. Поточні зобов’язання і забезпечення
Зобов’язаннями визнається заборгованість Товариства іншим особам. Поточ-

ними зобов’язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк 
погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності 
будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.

Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справед-
ливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані 
товари, роботи, послуги.

Поточні зобов’язання Товариства представлені (тис. грн.):
31.12.2016 року 31.12.2017 року

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи та послуги

6213 7216

Інші поточні зобов’язання 3216 4814
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2017 року в порівнянні з 

31.12.2016 року збільшились на 1 тис. грн. та становлять 2 тис. грн. і складаються 
з резерву невикористаних відпусток працівників.

4. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або 
зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення влас-
ного капіталу товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням дохо-
ду, для отримання якого вони здійснені. 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про 
фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашен-
ня зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. 
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За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відобра-
жаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення 
зобов’язання. 

Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності 

до чинного законодавства України. 
4.1. Операційна діяльність (тис. грн):

2017 рік 2016 рік
4.1.1. Дохід від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг)
Дохід від погашення (продажу) дебітор-
ської заборгованості набутої по опера-
ціях факторингу

2284 2

Всього доходи від реалізації
4.1.2. Собівартість реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг)

1000 -

4.1.3. Інші операційні доходи 1432
4.1.4. Інші операційні витрати 2 1397
4.1.5. Адміністративні витрати
Витрати на персонал 30 20
Відрахування на соціальні заходи 8 4
Амортизація основних засобів і нема-
теріальних активів

1 1

Інші 1095 53
Всього адміністративних витрат 1134 78
4.1.6. Витрати на збут 51 52
4.1.7. Фінансовий результат від опера-
ційної діяльності

97 -93

4.2. Фінансова діяльність 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 2017 році 

—(прибуток)  97 тис. грн, за підсумками 2016 року Товариство отримало збиток в 
розмірі 93 тис.грн.

За результатами 2017 підприємство є прибутковим. 
Витрати з податку на прибуток становлять 1 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 2017 рік становить 96 тис. грн прибутку.

5. Звіт про рух грошових коштів
 Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за 

прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи ва-
лових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-
основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової, діяльності Товариства. 

5.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отри-

мання доходу. 
тис.грн 

2017 рік 2016 рік
Надходження від реалізації товарів 
(робіт, послуг)

7839 426

Надходження від повернення авансів 600 134
Інші надходження 9149 2239
Оплата товарів (робіт, послуг) 757 1788
Оплата праці 23 16
Відрахування на соціальні заходи 9 4
Сплата зобов’язань з податків і зборів 12 419
Інші витрачання 15736 572
Чистий рух грошових коштів від опера-
ційної діяльності

1051 -

5.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параме-
трів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефектив-
них об’єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

У звітному періоді товариство витратило 1 000 тис. грн на придбання фінан-
сових інвестицій.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 1000 тис. грн (збиток).
Чистий рух грошових коштів за звітний період становить 51 тис. грн.
Залишок коштів на початок року становить 2 тис. грн.
Залишок грошових коштів станом на  31.12.2017 р. 53 тис. грн.

6. Звіт про власний капітал
Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал товариства становить 3 100 тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. Чистий прибуток за звітний період становить – 96 тис. 
грн. Загальними зборами Учасників Товариства прийнято рішення спрямувати 5% 
від чистого прибутку на формування Резервного капіталу.

Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2017 р. 5232 
тис. грн. 

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатнос-
ті Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. 

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Товариство бере участь в одному судовому спорі, де виступає Позивачем, роз-

мір заявлених позовних вимог становить 6 524 тис. грн.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що скла-
лася в 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 ін-
струментів, 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 пере-
глядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансо-
вих активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат еко-
номічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що 
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичай-
ної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності за-
ходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення де-
біторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інфор-
мації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних 
обставин та інформації.

7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають 

під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
асоційовані компанії;
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
близькі родичі особи, зазначеної вище;
компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або 

будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товари-
ства.

Операції з пов’язаними сторонами визначаються як передача ресурсів або 
зобов’язань між пов’язаними сторонами незалежно від того, чи береться плата за 
ці операції.

Протягом 2017 року ТОВ «ФК «Кoмфорт капітал» не здійснював значних опе-
рацій з пов’язаними особами.

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
У нестабільному ринковому середовищі Керівництво Товариства визнає, що 

діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів може суттєво 
змінюватись унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і 
напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 

До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквіднос-
ті. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший ціновий ризик. 
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 
причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість 
чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

Товариство володіє різними фінансовими активами, які включають дебіторську 
заборгованість за послуги, заборгованість по розрахунках за виданими авансами, 
поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, що виникають безпосередньо в ході 
господарської діяльності Товариства та інші фінансові активи.

Основними ризиками, притаманними фінансовим інструментам Товариства, є 
кредитний, ринковий ризик, ризик ліквідності та ризик достатності капіталу. Процес 
управління ризиками здійснюється під безпосереднім щоденним контролем керів-
ництва Товариства, при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне 
виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та попередження.

7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту не зможе виконати 

зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та де-
позитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

З метою зменшення кредитного ризику Товариство здійснює регулярний моні-
торинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів. У складі активів Товари-
ства прострочених або знецінених фінансових активів немає.

При виборі банку Товариством збирається максимум інформації пов’язаної з 
діяльністю банку, а саме: рейтинги, основні фінансові показники, засновники, ре-
путація на ринку, а також інформація про своєчасність проведення розрахунків. 

Товариством проводиться аналіз ліквідності банківської установи, що показує 
можливість і здатність банківської установи виконувати свої зобов’язання перед 
клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах. Діяльність банку, його 
ділову репутацію та перспективи розвитку разом з показником ліквідності характе-
ризує і платоспроможність, що показує здатність банку вчасно та у повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Також важливими показником при виборі 
банку є аналіз товариством величини одержаного прибутку, рівень окупності при-
бутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також 
витрат банку що характеризує їх рентабельність.

7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовле-
них коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство 
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
фінансові інструменти.

Керівництво Товариства здійснює регулярну оцінку справедливої вартості 
портфелю фінансових інвестицій та визнання їх активами на кожну звітну дату.

Товариством передбачено диверсифікацію фінансових інструментів та обме-
ження інвестування в них.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін рин-
кових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного 
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для 
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що вплива-
ють на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксо-
ваним прибутком.

7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквід-
ності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською забор-
гованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні 
потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо зобов’язань Товариства в розрізі строків погашення пред-
ставлена наступним чином:

Рік, що закінчився 
31 грудня 2017 року

До 1 
місяця

Від 1 
місяця 
до 3 

місяців

Від 3 мі-
сяців до 
1 року

Від 1 
року до 5 

років
Більше 5 

років Всього

1 2 3 4 5 6 7
Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги

- - 7216 - - 7216

ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»
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Поточні забезпе-
чення - - 2 - - 2
Інші поточні 
зобов’язання - - 4814 - - 4814
Всього - - 12032 - - 12032

7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб 

воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим за-
цікавленим сторонам;

- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановлен-
ню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. 
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим 
ризики. 

Товариством вимоги щодо величини капіталу дотримано. Розмір власного капі-
талу станом на 31 грудня 2017 року складає 5 232 тис.грн.

7.5. Припинена діяльність
Товариство повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності, що від-

повідає критеріям припиненої діяльності, немає.
7.6. Безперервність діяльності
Протягом звітного періоду діяльність Товариства була безперервною. Застере-

ження управлінського персоналу Товариства відносно його здатності продовжува-
ти свою діяльність на безперервній основі відсутні.

7.7. Події після Балансу
Товариство визначає порядок і дату підписання фінансової звітності та осіб 

уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися 

після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО № 10 
«Події після звітного періоду».

Дата затвердження фінансової звітності до випуску вказана у Примітці  2.5.
Товариство оцінила в період з 31.12.2017 року й до цієї дати існування на-

ступних подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які 

вимагають коригування фінансової звітності за 2017 рік); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не 

вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів).
Жодної з наведених вище подій виявлено не було.

8. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до 

МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.

9. Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фі-

нансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток». 
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного при-

бутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток за 2017 рік становлять 1 тис. грн.

10. 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.

Дата 20.02.2018 року

Т. в. о. директора                                             ______________ Сенько М. М.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт 
Капітал» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Учасникам та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Комфорт Капітал», Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал», код за ЄДРПОУ 38090478, міс-
цезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 23 (далі за текстом – «Това-
риство»), що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31.12.2017 року, Звіту 
про сукупний дохід, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів 
за рік, що закінчився зазначеною датою (2017 рік) та Приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі - «фі-
нансова звітність»).

Основні відомості про Товариство наведені в розділі «Інші елементи».
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відобра-
жає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 
2017 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазна-
ченою датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням 
До складу інших фінансових інвестицій Товариства включено акції вітчизняних 

підприємств, за якими зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на 
підставі рішень НКЦПФР на суму 3200 тис. грн. Дані фінансові інвестиції, відобра-
жені на дату балансу за ціною придбання, згідно облікової політики визнані таки-
ми, що перебувають як утримувані для продажу. Аудитор вважає, якби товариство 
здійснило оцінку даних фінансових інструментів до справедливої вартості як того 
вимагає МСФЗ 39, вартість фінансових інструментів Товариства була б не вищою 
за їх номінальну вартість 168 тис. грн. Таким чином, аудитор вважає, що активи 
товариства та нерозподілений прибуток є завищені на  3032 тис. грн.

Товариство не здійснило оцінку фінансових активів за справедливою вартістю, 
зокрема, не оцінило дебіторську заборгованість за договорами відступлення права 
вимоги на дату балансу на основі очікуваних грошових надходжень, чим не до-
тримано вимог МСФЗ 39 та облікової політики Товариства. Таким чином, аудитор 
вважає, що якщо б товариство здійснило дану оцінку активи товариства за статтею 
«дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та нерозподілений при-
буток на дату балансу були б вищими  на 4600 тис. грн. 

В Примітках до фінансової звітності не розкрита інформація про пов’язаних 
осіб: пов’язаними особами Товариства аудитор ідентифікував  учасників: ПП 
«Лайн Груп Консалтинг» (код  ЄДРПОУ 36312592), ТОВ “Юридична Фірма Юстиція 
Омнібус” (код ЄДРПОУ 37964600) та т.в.о. директора Сенько М.М. Також не роз-

крита  інформація про винагороди вищому управлінському персоналу в сумі 29 
тис. грн.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» даного звіту. Ми є незалежними по відно-
шенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосовани-
ми в Україні до аудиту фінансової звітності, також нами виконано інші обов’язки з 
етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази 
є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із за-
стереженням.

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік. Ці питан-
ня розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому 
та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань.

1.Визнання доходу
Нами було класифіковано дане питання як високий ризик з точки зору сучасно-

го і точного визнання доходів.
Наші аудиторські заходи включали тестування внутрішнього контролю, 

пов›язаного з визнанням доходу, нами проведено аналітичні заходи, спрямовані 
на аналіз структури доходів, дати їх визнання та розміру. На додаток до цього ми 
провели аудиторські заходи, що включали порівняння операцій з продажів, визна-
них на межі фінансової звітності, аналіз надходжень після 31.12.2017 року, іншу 
документацію, пов’язану з визнанням доходів, аналіз облікових записів та перевір-
ку непогашеної дебіторської заборгованості на кінець звітного року, зарахування 
платежів отриманих від інших платників на погашення боргів наявних дебіторів, 
наявні розгорнуті дебетові  та кредитові заборгованості. Протягом звітного періоду 
Товариство отримало доходи від наступного відступлення прав вимоги в сумі 1000 
тис. грн., визнані доходи за отриманими надходженнями за договорами факто-
рингу в сумі 1280 тис. грн. та від комісійної винагороди за виконання правочинів 
придбання права вимоги за договорами комісії в сумі 4 тис. грн. 

Інші питання аудиту
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. 
У зв’язку з аудитом фінансової звітності Товариства нашою відповідальністю 

є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими зна-
ннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що 
містить суттєве викривлення. 

Під час виконання завдання з аудиту ми здійснили аудиторські процедури 
щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією отриманою аудитором до дати звіту 
аудитора. Якщо на основі нашої роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів, які потрібно було б включити до Звіту аудитора.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найви-

щими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне по-

дання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпе-
чити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський пер-
сонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безпе-
рервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли 
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяль-
ність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищи-
ми повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звіт-

ність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або по-
милки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість 
є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповід-
но до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплива-
ти на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності.

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

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітнос-
ті внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські про-
цедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми 
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не вияв-
лення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

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

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та по-
дії, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансо-
вої інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Товариства 
для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за 
керування, нагляд та виконання аудиту Підприємства. Ми несемо відповідальність 
за висловлення нами аудиторської думки. Ми інформуємо тих, кого наділено най-
вищими повноваженнями, про запланований обсяг та час проведення аудиту та 
суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів вну-
трішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№10/20188



Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що пода-

ються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінан-
сових установ за 2017 рік, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01 
лютого 2018 року за № 142

Формування статутного капіталу Товариства
Товариство  зареєстроване 29.02.2012 року. Внесене в реєстр фінансових 

установ 22.08.2012 року.
Станом на 01.01.2017 та  31.12.2017 р. статутний капітал Товариства  склав 3100 

000 (Три мільйони сто тисяч) гривень, що відповідає установчим документам та да-
них обліку. Учасниками Товариства  на 31.12.2017 року та дату звіту аудитора є:
 № з/п Назва юридичної особи Частка у статутно-

му капіталі (грн.)
Частка у статутно-

му капіталі,%
1  ПП «ЛАЙН ГРУП КОНСАЛ-

ТИНГ» 
 3096 900 99,90

2 ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ЮС-
ТИЦІЯ ОМНІБУС»

3 100 0,10

Всього 3100 000 100,00
Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами, що відповідає ви-

могам Нацкомфінпослуг. 
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам за-

конодавства
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року складає 5 232 

тис. грн. Статутний капітал складає 3 100 тис. грн. Резервний капітал складає 5 
тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом 
становить 2 127 тис. грн.

Аудитори констатують, що вартiсть чистих активiв Товариства більша вiд ста-
тутного капiталу та що вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України Товариством 
дотримано.

Власний капітал ТОВ «ФК «Комфорт-Капітал» станом на 31.12.2017 року   ста-
новить 5232 тис. грн. та складається із  зареєстрованого капіталу 3100 тис. грн., 
резервного капіталу 5 тис.грн. та нерозподіленого прибутку  2127 тис. грн. Розмір 
власного капіталу ТОВ «ФК «Комфорт-Капітал» за даними фінансової звітності 
відповідає вимогам   Нацкомфінпослуг.

 Наші процедури аудиту відносно даного питання включали перевірку первин-
них документів та форм фінансової звітності для отримання  аудиторських доказів,  
що свідчать про формування ТОВ «ФК «Комфорт-Капітал» на 31.12.2017 р. влас-
ного капіталу  відповідно з вимогами нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінан-
сової звітності внаслідок шахрайства 

При виконанні завдання з аудиту у відповідності до МСА 240, отримано до-
статню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства.

Розрахунок показників фінансового стану Товариства
Також аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА 570 «Безпе-

рервність», щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати реа-
лізовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ході бізнесу. В ході 
перевірки Аудитори не отримали доказів щодо існування загрози безперервності 
діяльності Товариства, що могла б виникнути в ході нормальної операційної діяль-
ності Товариства, що обґрунтовується показниками фінансового стану Товариства:

Коефіцієнти ліквідності:
Загальний (коефіцієнт покриття)
               II р. Активу балансу                           14122
К 1.1.= ------------------------------                     = -------------
               IІІ р. Пасиву балансу                         12032

Проміжний 
          (гр.1125-1165) II р. Активу балансу        14122
К1.2.= ----------------------------------------------  =   ------------- 
                   IІІ р. Пасиву балансу                      12032

Абсолютної ліквідності
              Грошові кошти (р. 1160 + р.1165 балансу)          53   
К1.3.=  ------------------------------------------------------------ =----------
                               IІІ р. Пасиву балансу                         12032   

   

1,17

1,17

0,004

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
        
           II+III Пасиву балансу               (88+12032)
К2 = ------------------------------------- =   --------------------
            Iр. Пасиву балансу                      5232

2,32

Коефіцієнт фінансової незалежності
               Iр. Пасиву балансу                  5232
К3 = ------------------------------- =            ---------------
                Актив балансу                        17352

0,30

Коефіцієнт рентабельності активів
          Чистий фінансовий результат (ф.№2)            96
К4 = ------------------------------------------------------- = --------------
                          Актив балансу                                17352

0,006

Розкриття інформації про пов›язані сторонни
Товариство відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані 

сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2017 рік інформацію, необхідну для 
привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи зби-
ток Товариства, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та 
залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами.

Застереження аудитора щодо розкриття інформації про пов’язаних осіб викла-
дене у параграфі «основа для висловлення думки із застереженням».

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відобра-
ження у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий 
стан Товариства.

По заяві управлінського персоналу після дати балансу  були відсутні події, що 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Аудитором не ви-
явлено застережень з даного питання.

Розкриття інформації за статтями 5 і більше відсотків  розділів балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції
Інші довгострокові фінансові інвестиції Товариства складаються з акцій ві-

тчизняних підприємств відображені в балансі за ціною придбання та станом на 
31.12.2017 року складають 3 200 тис. грн., право власності на дані інвестиції 

підтверджене випискою по рахунку в цінних паперах. Опис суджень аудитора за 
даним видом активів в параграфі «основа для висловлення думки із застережен-
ням».

Поточна дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість Товариства відображена на дату балансу за пер-

вісною вартістю в сумі 14 069 тис. грн. та представлена наступними суттєвими 
складовими:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 9 168 тис. 
грн. (включає  ціну реалізації цінних паперів вітчизняних підприємств на суму                    
1000 тис. грн., та заборгованість за відступлення прав вимоги, зменшена на резерв 
сумнівних боргів, на суму 8168 тис. грн.);

- інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 4 896 тис. грн. включає забор-
гованості за договорами безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 5 232 тис. грн. 

та включає наступні суттєві складові:
- зареєстрований капітал 3 100 тис. грн.; 
- резервний капітал                  5 тис. грн.
- нерозподілений прибуток 2 127 тис. грн.
Зареєстрований капітал в сумі 3 100 000 гривень за даними обліку Товариства 

відповідає Статуту, сплачений повністю до початку звітного періоду. Учасниками 
товариства є: 

- Приватне підприємство «ЛАЙН ГРУП КОНСАЛТИНГ», ЄДРПОУ  36312592, 
частка учасника в  статутному капіталі 99,9%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА ЮСТИЦІЯ 
ОМНІБУС» ЄДРПОУ  37964600, частка учасника в  статутному капіталі 0,1%.

Склад учасників, розмір статутного капіталу протягом звітного року та до дати 
складання звіту аудитора не змінювався.

Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017 року відображені 

у фінансовій звітності в сумі 88 тис. грн. у статті відстрочені податкові зобов’язання.
Поточні зобов’язання
Поточні зобов’язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2017 року ві-

дображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та становлять 12 032 тис. 
грн., суттєвими статтями з яких є наступні:

- 7 216 тис. грн. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, по-
слуги;

- 4 814 тис. грн. інші поточні зобов’язання включають зобов’язання за отрима-
ною безпроцентною поворотною фінансовою допомогою.

Розкриття іншої інформації відповідно до методичних рекомендацій
ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал» надає та розкриває клієнту 

(споживачу) інформацію про Компанію на веб-сторінці http://www.zvitnist.com.
ua/38090478/, відповідно до вимог Закону про фінансові послуги, Розпорядження 
Нацкмофінпослуг №825 від 19.04.2016р.

Приміщення Товариства, що використовується для роботи з клієнтами не до-
ступне для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Фінансова установа забезпечена засобами зберігання грошових коштів і доку-
ментів та має в наявності необхідні засоби безпеки. Готівкові розрахунки здійсню-
ються у відповідності до Постанов НБУ № 637 та 210.

ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал» не здійснює іншої діяльності, 
крім визначеної ліцензійними умовами, тобто обмеження щодо суміщення про-
вадження видів діяльності установлених пунктом 37 Ліцензійних умов дотримані.

Розділ «Інші елементи»
Основні відомості про Товариство.
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова 

компанія «Комфорт Капітал»;
Скорочене найменування: ТОВ «ФК «Комфорт Капітал»;
Код за ЄДРПОУ 38090478;
Місцезнаходження: 79026, м.Львів, вул. Рубчака, буд.23;
Дата і номер державної реєстрації: 29.02.2012 року за № 1 071 102 0000 

029325;
Дата внесення останніх змін до установчих документів 22.08.2014 року 

№14151050016034315;
Номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: свідо-

цтво серії ФК № 329 від 22.08.2012 року ;
Основний вид діяльності: 64.99 надання інших фінансових послуг;
Т.в.о. директора: Сенько Микола Миколайович;
Середня кількість працівників: 1 особа;
Перелік учасників на дату складання аудиторського висновку:
- Приватне підприємство «»ЛАЙН ГРУП КОНСАЛТИНГ», ЄДРПОУ  36312592, 

частка учасника в  статутному капіталі 99,9%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА ЮСТИЦІЯ 

ОМНІБУС» ЄДРПОУ  37964600, частка учасника в  статутному капіталі 0,1%.
Відокремлених підрозділів товариство станом на 31.12.2017 року не має. 

Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма 

«Бізнес Партнери»; 
Код за ЄДРПОУ 37741155; 
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб›єктів аудиторської діяльності № 4463 

згідно рішення АПУ від 29.09.2011 року № 239/3, термін дії до 28.07.2021 року;
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг 

№0712 згідно рішення АПУ від 28.09.2017 року №349/4, термін дії до 31.12.2022 
року;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити ау-
диторські перевірки фінансових установ №0090 від 16.01.2014 року чинне до 
28.07.2021 року;

Партнер завдання з аудиту: Стельмах Володимир Романович, сертифікат 
№006684 від 29.04.2010 чинний до 29.04.2020 року;

Місцезнаходження: 79058 Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-
36-61, 0673705846; фактичне місце розташування аудитора: м. Львів, проспект 
Чорновола 67, офіс 208.

Дата та номер договору: №206 від 09.02.2018 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: 26.02.2018 року по 03.03.2018 року

Дата звіту аудитора :                                                              03 березня 2018 року

Партнер завдання з аудиту
сертифікат №006684                        _______________________Стельмах В.Р.

Директор 
ТОВ АКФ  “Бізнес Партнери”            _______________________ Цуприк Н.А.
Сертифікат аудитора № 005601

ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»
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