
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Приватне підприємство «Інтеграл-Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

Територія Львівська за КОАТУУ 4610136600

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.г. за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон вулиця Дудаєва, буд. 20, м.Львів, Львівська обл., 79000, тел.: 2329362

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
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС  (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 р.
Форма №1-к  за ДКУД 1801007
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 1
     первiсна вартiсть 1001 3 4
     накопичена амортизація 1002 2 3
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 4
 Основні засоби: 1010 6 7
     первiсна вартiсть 1011 73 78
     знос 1012 67 71
 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 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - 2 430
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл при консоділації 1055 23 -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 34 2 442
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 10 843 13 044
 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 1 274 1 247

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 52 63
    з бюджету 1135 616 484
    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 4 657 12 942
 Поточні фінансові інвестиції 1160 25 867 24 416
 Гроші та їх еквіваленти 1165 56 18
   Готівка 1166 - -
   Рахунки в банках 1167 56 18
 Витрати майбутніх періодів 1170 - -

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС  (Продовження)
1 2 3 4

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 85 302
 Усього за роздiлом II 1195 43 450 52 516
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 43 484 54 958
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 100 5 100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - 2 599
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - 3
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 680 ( 1 901 )
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 9 780 5 801
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 30 857 13 112
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - 22 954
 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 30 857 36 066
   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 68 28
    розрахунками з бюджетом 1620 18 6
    у тому числі з податку на прибуток 1621 13 3
    розрахунками зі страхування 1625 - -
    розрахунками з оплати праці 1630 5 4
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КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС  (Продовження)
1 2 3 4

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 16 29
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 2 740 13 024
    Усього за роздiлом IІІ 1695 2 847 13 091
 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 43 484 54 958

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Приватне підприємство 
«Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2-к за ДКУД 1801008
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 1 838 2 071

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 ( 396 ) ( 837 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 1 442 1 234
 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 7 104
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 ( 1 116 ) ( 1 222 )
Витрати на збут 2150 ( 24 ) ( 24 )
Інші операційні витрати 2180 ( 61 ) ( 148 )
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 248 -
 збиток 2195 ( - ) ( 56 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 2
Інші доходи 2240 5 233 21 578
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( 5 857 ) ( 4 962 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 567 ) ( 11 110 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - 5 452
 збиток 2295 ( 943 ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - ( 13 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - 5 439
 збиток 2355 ( 943 ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2 599 -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 ( 5 638 ) -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 ( 3 039 ) -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 ( 3 039 ) -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 ( 3 982 ) 5 439
Чистий прибуток (збиток), що належить:
  власникам материнської компанії 2470 - -
  неконтрольованій частці 2475 - -
Сукупний дохід, що належить:
  власникам материнської компанії 2480 - -

  неконтрольованій частці 2485 - -
III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 4 2
Витрати на оплату праці 2505 323 273
Відрахування на соціальні заходи 2510 98 101
Амортизація 2515 7 16
Інші операційні витрати 2520 801 830
Разом 2550 1 233 1 222

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) 2016 01 01

Підприємство Приватне підприємство 
«Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3-к Код за ДКУД   1801009

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 1 923 1 316
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 57 -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - 106
Надходження від повернення авансів 3020 5 -
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 - 213

Інші надходження 3095 327 313

ПП «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»
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ПП «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»

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

 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 884 ) ( 601 )
Праці 3105 ( 258 ) ( 226 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 119 ) ( 109 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 92 ) ( 56 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 19 ) ( 6 )

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

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 69 ) ( 9 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 40 ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 ) ( 85 )
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 ( 403 ) ( 761 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 512 110

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - 10 493
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 86 218
     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 1 700 -

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

Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( 10 472 )
     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 ( 1 700 ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 86 239

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - 129
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - 10
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 596 504
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 40 ) ( 33 )
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 -636 -398
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -38 -49
Залишок коштів на початок року 3405 56 105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 18 56

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Приватне підприємство «Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2015 рік
    Форма № 4-к Код за ДКУД  1801011

Стаття Код 

Належить власникам компанії Некон-
трольо-

вана 
частка

Разом
За-

реєстро- 
ваний 

капітал 

Капітал 
у доо-
цінках

Додат-
ковий 

капітал

Резерв-
ний ка-
пітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 5 100 - - - 4 680 - - 9 780 - 9 780
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 5 100 - - - 4 680 - - 9 780 - 9 780
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - ( 943 ) - - ( 943 ) - ( 943 )
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - 2 599 - - - - - 2 599 - 2 599
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - 2 599 - - - - - 2 599 - 2 599
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 - - - 3 ( 3 ) - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - ( 5 635 ) - - ( 5 635 ) - ( 5 635 )
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - 2 599 - 3 ( 6 581 ) - - ( 3 979 ) - ( 3 979 )
Залишок на кінець року 4300 5 100 2 599 - 3 ( 1 901 ) - - 5 801 - 5 801
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Примітки до консолідованої фінансової звітності 
ПП «Інтеграл Інвестиції» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2015р.

1. Організація
Приватне підприємство «Інтеграл інвестиції» (далі - Підприємство) засноване 

10.06.2011р. Основними видами діяльності, якими займається Підприємство є:
•	надання поручительств;
•	надання позик;
•	надання гарантій;
•	надання послуг з факторингу;
•	надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
•	надання послуг з фінансового лізингу;
•	 залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо на-

ступного їх повернення.
Підприємство знаходиться у м. Львів, Україна.
Кількість працівників станом на 01 січня 2015р. та 31 грудня 2015р.  складала 

5 та 7 осіб, відповідно.
Станом на 31.12.2014р. та 31.12.2015р. учасниками Підприємства є:

Учасник 31.12.2014р. 31.12.2015р.
% %

ТОВ «Фірма - Арлекін» 100 100

Станом на 31.12.2015р. ПП «Інтеграл Інвестиції» є учасником наступних під-
приємств :

Назва 
дочірнього 

підприємства
Місце знаходження

Частка 
володін-

ня, %

Частка 
голо-
сів, %

Основна діяльність

ТзОВ «Старий 
Замок»

м. Львів, вул. 
Коперніка,буд.3  100 100 

Надання в оренду й експ- 
луатація власного чи орен- 
дованого нерухомого майна

ПП «Львів-
фарм»

м.Львів, 
вул.Городоцька,2 100 100 

Надання в оренду
 й експлуатація власного 
чи орендованого нерухо-
мого майна

ТзОВ «КУА 
«Грюнвальд 
Ессет Менедж-
мент» 

м.Львів, 
вул.В.Великого,16 100 100 Управління фондами

ТДВ «Страхо-
ва компанія 
«Віп-Капітал» 

м. Київ,Печерський 
узвіз ,буд.3 9  9 Інші види страхування, 

крім страхування життя 

2. Основа надання інформації
Основою подання консолідованої  фінансової звітності є чинні міжнародні 

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

Консолідована фінансова звітність складена на основі достовірності по-
дання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов’язань, 
нарахування та відповідності доходів і витрат, періодичності , послідовності та 
обачності  в поданні. Датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2013 року. Відповідно 
вхідні залишки в балансі станом на 01.01.2014р.  відповідають вимогам облікової 
політики, яка сформована з урахуванням вимог МСФЗ. Консолідована фінансова 
звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 
передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяль-
ності. 

Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.
Звітність складена в тисячах гривень.
Консолідована фінансова  звітність включає:
1. Консолідований Баланс
2. Консолідований Звіт про фінансові результати
3. Консолідований Звіт про рух грошових коштів
4. Консолідований Звіт про власний капітал
5. Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2015 рік, стислий ви-

клад облікових політик та інша пояснювальна інформація. 
Ця консолідованої фінансова звітність стосується  суб’єкта господарювання 

– Приватного підприємства «Інтеграл Інвестиції», як материнської компанії за пе-
ріод 01.01.2015 -31.12.2015р.

3. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках
Істотні судження в процесі застосування облікової політики
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Підприємства  

робить певні професійні судження, оцінки та припущення, які мають вплив на 
суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, роз-
криття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, 
ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлума-
чень міжнародної фінансової звітності. Ці судження, серед іншого, включають 
правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність 
на безперервній основі. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оці-
нок.

Основні джерела невизначеності оцінок  
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні дже-

рела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик 
стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та 
зобов’язань протягом наступного фінансового року:

- строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить 

від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з ана-
логічними активами. При визначенні строків корисного використання активів 
управлінський персонал бере до уваги умови очікуваного використання активів, 
моральний знос, фізичний знос, умови праці, в яких будуть експлуатуватись дані 
активи. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може в результаті привести до 
коригування майбутніх норм амортизації.

- відстрочені податкові активи
Прийнятий Податковий кодекс України суттєво змінив податкові закони і став-

ки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від 
прийняття істотних суджень управлінського персоналу Підприємства на підставі 
оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податко-
вих збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за 

рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від управлінського персо-
налу вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні 
суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного 
терміну і рівня оподаткованих прибутків з урахуванням стратегії майбутнього по-
даткового планування.

4. Основні положення облікової політики
При підготовці фінансової звітності Підприємство  застосовувало наступні 

суттєві положення облікової політики:
Облік основних засобів
Підприємство визнає такі класи основних засобів
- будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар;
- інші основні засоби.
Підприємство визнає матеріальні активи основними засобами, якщо вони 

утримуються з метою використання їх у процесі виробництва, постачання то-
варів, надання послуг або для адміністративних цілей, які, як очікується, вико-
ристовуватимуться протягом більше ніж одного року та вартість яких більше ніж 
6000,00 гривень.

Підприємство оцінює основні засоби після їх визнання за моделлю переоцін-
ки для основних засобів, справедливу вартість яких можна достовірно оцінити. 
В цьому випадку основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю, якою 
є справедлива вартість на дату переоцінки, за вирахуванням подальшої накопи-
ченої амортизації та подальшого накопиченого збитку від зменшення корисності.

Якщо основні засоби мають вузькоспеціалізований характер і рідко прода-
ються на відповідному ринку в Україні, то справедлива вартість цих основних 
засобів визначається на підставі фактичної вартості за вирахуванням накопленої 
амортизації і збитків ,що накопичилися від знецінення.

При нарахуванні амортизації основних засобів Підприємство використовує 
метод прямолінійного списання, при якому вартість об’єкта списується однакови-
ми частками протягом усього періоду його експлуатації. 

Амортизація інших малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотеч-
них фондів нараховується в першому місяці використання (експлуатації) в роз-
мірі 100 відсотків вартості об’єкта.

Підприємство здійснює переоцінку основних засобів, виходячи з їхньої спра-
ведливої вартості на дату переоцінки.

Підприємство приймає такі мінімально допустимі строки амортизації осно-
вних засобів   за  класами:

1 клас – будівлі – 20 років
               споруди – 15 років
               передавальні пристрої – 10 років
2 клас – машини та обладнання – 5 років
              з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоби друку інформації – 2 роки
3 клас – транспортні засоби – 5 років
4 клас – інструменти, прилади, інвентар – 4 роки
5 клас – інші основні засоби – 12 років 
Облік нематеріальних активів
Підприємство визнає такі класи нематеріальних активів
- комп’ютерне програмне забезпечення;
- ліцензії;
- інші нематеріальні активи. 
Підприємство оцінює нематеріальні активи після їх визнання за моделлю со-

бівартості, яка передбачає відображення нематеріального активу у фінансовій 
звітності за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або 
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.  Нематеріальні активи, 
вироблені всередині компанії, за вирахуванням капіталізованих витрат на роз-
робку продуктів, не капіталізуються, й відповідні витрати відображаються у звіті 
про фінансові результати за звітний рік, у якому вони виникли.

Нематеріальні активи мають обмежений або невизначений строк корисного 
використання.

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амор-
тизуються протягом строку корисного використання та оцінюються на предмет 
наявності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод амортизації 
нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання аналізу-
ються щонайменше наприкінці кожного фінансового року. Зміна передбачува-
них строків чи способу отримання прогнозованих економічних вигод, втілених в 
активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, залежно від 
ситуації, й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію не-
матеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визнаються 
у звіті про фінансові результати в категорії витрат відповідно до функцій активу.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не 
амортизуються. Строк корисного використання нематеріального активу з неви-
значеним строком використання переглядається щорічно з метою визначення 
того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив до категорії активів 
із невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна 
оцінки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здійсню-
ється на перспективній основі.

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оціню-
ються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю 
активу й визнаються у звіті про фінансові результати в момент припинення ви-
знання цього активу. 

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів Підприємство викорис-
товує прямолінійний метод, при якому вартість об’єкта списується однаковими 
частками протягом усього періоду його використання експлуатації., оскільки на 
дату першого застосування МСФО на підприємстві обліковується комп’ютерне 
програмне забезпечення з кінцевим терміном корисного використання.  

Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів.
Строк корисного використання об’єкта визначається, виходячи із юридичних 

прав Підприємства на актив, та відображається в актах введення в експлуатацію 
об’єкта нематеріальних активів . 

Ліцензії на здійснення фінансової діяльності Підприємства  є безстроковими. 
Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді  на наяв-
ність підстав для оцінки таких активів як безстрокових. 

Класифікація фінансових активів
Підприємство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям 

оцінки: (a) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні 
для продажу. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову де-
біторську заборгованість, яка виникає, коли Підприємство надає грошові кошти, 
товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка 
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створюється з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, 
або дебіторської заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити 
та дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебітор-
ську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, 
включаючи придбані кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в ка-
тегорію наявних для продажу.

Визнання і оцінка фінансових інструментів
Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені на-

явними для продажу інвестиціями, кредитами і позиками, грошовими коштами та 
їх еквівалентами і короткостроковими депозитами. 

Методи оцінки вартості фінансових інструментів
Для фінансових інструментів, справедливу вартість на дату балансу яких 

можна визначити, такою справедливою вартістю є найкраща пропозиція на ку-
півлю цінного папера (ціна «bid») на фондових біржах (ПФТС та інші організовані 
торгівельні майданчики) за станом на момент закриття останнього біржового дня 
звітного місяця. У випадку відсутності таких котирувань на зазначену дату, спра-
ведлива вартість цінного папера визначається по його останньому біржовому 
курсу, що визначається за результатами біржових торгів, які відбулися протягом 
останніх 10 робочих днів.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість 
яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх 
собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності. 

Якщо справедливу вартість інвестицій не можна надійно оцінити, вони відо-
бражаються за фактичною вартістю за вирахуванням збитків від знецінення.

У разі неможливості отримання фінансової звітності об’єкта інвестування 
або відсутності даних щодо справедливої вартості фінансових активів, вартість  
фінансових інструментів на звітну дату, що   обліковуються Компанією   визна-
чається за історичною вартістю.

Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли Підприємство стає 
стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за 
справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих 
фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю 
з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного 
періоду Підприємство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність 
інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних 
свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утриму-
ваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою 
вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх гро-
шових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума 
втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення 
(інвестиції в боргові цінні папери), визначається як різниця між їх балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових по-
токів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця ви-
знається втратами звітного періоду

Облік запасів
У фінансовій звітності Підприємство запаси відображає за найменшою з 

двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Товарно-матеріальні 
запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою 
вартостю реалізації. Собівартість запасів включає прямі матеріальні витрати, 
витрати на оплату праці й накладні витрати. До вартості незавершеного 
виробництва включаєтся вартість придбаних матеріалів, прямі витрати на оплату 
праці. Матеріали обліковуються за вартістю придбання з урахуванням витрат на 
транспортування та доставку.

Чиста вартість реалізції – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному 
ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо 
оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

Облік зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 

активу може зменшитись. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми 
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування 
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в 
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно 
з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх 
періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінились попередні оцінки, за-
стосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку 
від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх пе-
ріодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу 
на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Облік забезпечень
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто 
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибут-
тя ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити 
суму зобов’язання.

Підприємство створює резерв забезпечень на виплату відпусток праців-
никам. Величину забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток 
фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, об-
численої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального 
річного планового фонду оплати праці. Зобов’язання Підприємства щодо оплат 
відпусток працівникам Підприємства, які не були використані в поточному періо-
ді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 
майбутні компенсації за відпустки. 

Облік доходів та витрат
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування.
Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом уго-

ди між Підприємством та покупцем або користувачем активу. Критерії визнання 
доходів застосовуються окремо до кожної операції Підприємства. Кожний вид 
доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. Витрати ві-
дображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшен-
ня активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного 
капіталу Підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, 
для отримання якого вони здійснені.  Доходи визнаються в міру впевненості в 
тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підпри-
ємства, і суму доходу можна достовірно визначити.

Доходи майбутніх періодів відображаються у тому випадку, коли сума доходів 
нарахована в поточному звітному періоді, але доходи будуть визнані у майбутніх 
звітних періодах.

Доход від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно 
від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності 

операцій з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж пері-

оді, що й відповідні доходи. Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах 
включено до складу Звіту про фінансові результати. 

Витрати по позикам
Витрати по позикам, які безпосередньо відносяться на вартість придбання 

або будівництва активів, на підготовку яких до запланованого використання або 
продажу було витрачено значний час, включаються до вартості таких активів доки 
вони не будуть готові до використання або продажу. Інші витрати по позикам, 
визнаються як витрати періоду.

Облік податків на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного подат-

ку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. 
Поточні витрати Підприємство за податками розраховуються з використанням 
податкових ставок, чинних на дату балансу.

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відо-
браження доходів і витрат відповідного звітного періоду.

Фінансовий результат Підприємства зменшується на суму нарахованого по-
датку на прибуток, який розраховується за правилами податкового обліку. 

Внаслідок наявності в українському законодавстві положень, які дозволяють 
більш ніж один варіант тлумачення, є можливість того, що податкові органи мо-
жуть піддати сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва еконо-
мічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде спла-
тити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на 
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на 
ринковий рівень цін на угоди. На думку управлінського персоналу, Підприємство 
сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові 
збитки. Податкові звіти можуть переглядатись відповідними податковими органа-
ми протягом трьох років.

Відстрочені податки    
Підприємство згідно до Податкового кодексу України знаходиться на загаль-

ній системі оподаткування та сплачує податок на прибуток. Ставка податку на 
прибуток в 2015 році  становить  18%.Коригування статей фінансової звітності 
на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперін-
фляції» не проведено.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій 
звітності Підприємства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного 
та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків 
на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого 
прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом та являє 
собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх 
тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи 
визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного 
прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 
переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій білше не існує 
ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб 
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або 
частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як 
очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або 
зобов’язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки, як витрати або 
дохід, і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли 
податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному 
капіталі або від об’єднання бізнесу.

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок 
відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому 
самому, чи в іншому періоді.

Облік виплат працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство ви-
знає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як 
забезпечення відпусток – під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні 
права на майбутні виплати відпускних.

Для оцінки короткострокових зобов’язань Підприємство не застосовує акту-
альних припущень та дисконтування.

Облік пенсійних зобов’язань 
Відповідно до чинного українського законодавства, Підприємство утримує 

єдиний соціальний внесок із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. 
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нараху-
вань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були нада-
ні працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та заробле-
на відповідна заробітна платня.   

Умовні зобов’язання та активи
Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне 

зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. 
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження еконо-
мічних вигід є ймовірним.

Звітність за сегментами
Підприємство приймає первинним звітним сегментом господарський сегмент, 

вторинним сегментом є географічний сегмент який базується на розташування 
ринків і покупців.

 Економічне середовище
Внаслідок ситуації, яка склалась в Україна , на дату складання даної звітності 

мають місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які 
впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. стан 
економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність 
того, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 
вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

Управлінський персонал провів найкращу оцінку щодо можливості повернен-
ня та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Підприємства включають різноманітну креди-

торську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залу-
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чення коштів для фінансування операцій Підприємства.  Також Підприємство має 
наступні фінансові інструменти, а саме:

дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги, грошові кошти та нео-
боротні активи,що призначені для продажу та вкладення в цінні папери, класи-
фіковані як в наявності для продажу. Цінні папери щодо  яких існує активний 
ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, враховуються 
за ринковою вартістю.  Цінні папери в наявності для продажу, вартість яких не-
можливо визначити достовірно, обліковуються  за собівартістю, оскільки по них 
не існує ринкових котирувань на активному ринку. Основні ризики включають: 
ризик ліквідності. 

Політика управління ризиками включає наступне:
Ризик ліквідності
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної лік-

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

Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зрос-

тання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості 
та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяль-
ності. Управлінський персонал Підприємства здійснює огляд структури капіталу 
на щорічній основі. При цьому управлінський персонал аналізує вартість капіталу 
та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Підпри-
ємства здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу 
або фінансування. 

5. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати 

іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних 
рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо 
зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають 
не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків 
зв’язаними сторін.

Підприємство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без 
спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються 
виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з враху-
ванням інтересів обох сторін.

6. Стандарти, які були видані, але ще не набрали чинності
При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі стандарти 

й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, 
а також стандарти, до яких були внесені зміни, які набули чинності станом на 
01.01.2015.

7. Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, 

події що потребують коригування активів та зобов’язань Підприємства  відсутні.

8.Нематеріальні активи

Клас 
нематеріальних 

активів

2015р. 31.12.2015р.

Надхо-
дження Вибуття Інше Знос Первісна 

вартість Знос

Програмне 
забезпечення 1 - - 3 4 3

9. Основні засоби

Клас основних 
засобів

2015р. 31.12.2015р.

Надхо-
дження Вибуття Інше Знос Первісна 

вартість Знос

Машини і 
обладнання 5 0 0 71 78 71

10. Незавершені капітальні інвестиції

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Незавершені капітальні інвестиції в 
основні засоби 4 4

11. Інші фінансові  інвестиції

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Внески в статутні капітали іншого під-
приємства (ТДВ «Страхова компанія 
«Віп-Капітал»)

57,60

Кредити,що надані фінансовою компа-
нією непов’язаним особам 2372,0

12. Гудвіл при консолідації

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.

Гудвіл при консолідації 23

13.Запаси

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Активи отримані в рахунок боргу та їх 
покращення 10843 13044

14.Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.

Торгівельна дебіторська заборгова-
ність, непов’язанимособам,
 в тому числі   

1274 1247

терміном погашення 3 місяці 36 171
терміном погашення 6 місяців 85 56
терміном погашення 9 місяців 51 25
терміном погашення 12 місяців 1102 995

15.Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

Назва 01.01.2015р. 31.12.2014р.
Аванси видані (термін погашення 6 
місяців) 52 63

16.Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
ПДВ (податковий кредит) при купівлі 
активів 616 484

17.Інша поточна дебіторська заборгованість

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Розрахунки по наданим фін.допо-
могам, розрахунки по договорам 
відступлення прав вимоги та пов’язані 
з ними договори

4657 12942

18.Поточні фінансові інвестиції

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Фінансові активи, доступні для прода-
жу, в т.ч.: 25867 24416

придбані права вимоги 7654 11888

Внесок в статуний капітал ТДВ «Стра-
хова компанія «Віп-Капітал» ) 57,6

Перекласифіковано 
в інші фінансові 

інвестиції
Акції прості іменні в т ч 
Акції ПАТ «Бізнес Резерв», код ЄД-
РПОУ 24918926 5473 382

Акції ПАТ  ЗНВКІФ  «Капіталінвест»,код 
ЄДРПОУ 35918704 6000 2554

Акції ПАТ «Центр обслуговуван-
ня нерухомості «Норма», код ЄД-
РПОУ33545414

6682,4 9592

19.Грошові кошти та їх еквіваленти

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Рахунки в банках 56 18

20. Зареєстрований (пайовий) капітал
Станом на 01.01.2015р. та 31.12.2015р. зареєстрований (пайовий) капітал 

Підприємства становить 5 100 тис.грн. Учасником Підприємства є ТОВ «Фірма - 
Арлекін», якому належить 100% капіталу.

21. Довгострокові кредити банків

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Банківський кредит під 1% річних з тер-
міном погашення 
06.12.2016р.

4 633,3 4 400, 8

Банківський кредит під 20% річних  з 
терміном погашення 
30.11.2017р. 

26 223,7 8 711,3

22.Інші довгострокові зобов’язання 

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Зобов’язання перед поручителем за 
кредитним договором 22954

23.Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Розрахунки з постачальниками за 
товари,роботи,послуги 68 28

24.Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.

Розрахунки з бюджетом 18 6

25.Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Розрахунки з оплати праці 5 4

26.Поточні забезпечення
Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.

Резерв відпусток 16 29

27.Інші поточні зобов’язання

Назва 01.01.2015р. 31.12.2015р.
Відсотки за отриманими банківськими  
кредитами 837 890

Розрахунки по наданим фін.допомо-
гам, розрахунки по договорам відсту-
плення прав вимоги

1903 12134

28.Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Назва 2015р.

Дохід від надання послуг,реалізації активів 1838

29.Інші операційні доходи
Назва 2015р.

Нараховані відсотки за рахунками в банках 2
Отримана безповоротна фінансова допомога 5
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30.Адміністративні витрати

Назва 2015р.
Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські й 
інші послуги 246

Витрати на оплату праці 323
Внески на соціальні заходи 98
Інші витрати 449

31.Інші доходи

Назва 2015р.
Доход від купівлі - продажу права вимоги боргу 5233
Доход від дооцінки  матеріальних активів 2599

32. Втрати від знецінення ЦП

Назва 2015р.
Втрати від знецінення цінних паперів 5638

33.Фінансові витрати

Назва 2015р.

Відсотки за кредит 5857

34.Умовні зобов’язання
Судові позови  відсутні.
Оподаткування. Внаслідок наявності в українському податковому 

законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а 
також через практику, що склалася, за якою податкові органи довільно тлумачать 
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву 
певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності, 
ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи 
та пені. На думку, керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти 
можуть переглядатись відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище. Підприємство здійснює свою основну діяльність 
на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне 
середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. Подальший економічний 
розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським 
Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. 
Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати 
вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства 
сплачувати заборгованісті згідно строків погашення.

Керівництво Підприємства провело найкащу оцінку щодо можливості 
повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних 
зобов’язань. Однак Підприємство що досі знаходиться під впливом 
нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів. Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як 
результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує 
ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 
вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості визначається на підставі 
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, 
додатковий резерві під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, 
виходячи з наявних обставин та інформації.

35.Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
•	підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або 

перебувають під котролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з 
Підприємством;

•	асоційовані компанії;
•	 спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником;
•	члени провідного управлінського персоналу Підприємства.

Операція 2015р.
Короткострокові виплати провідному управлінському персоналу 108

36.Події після звітного періоду
Події, що мали б вплив на показники звітного періоду  і відбулися після дати 

балансу  відсутні.

Директор
Асютін В.О.

Головний бухгалтер Якубович Т.І.

Адресат:
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  «ІНТЕ-
ГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора
Асютіна Володимира Олександровича
Для подання до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  консолідованої фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ» 

станом на 31.12.15 року

Ми провели аудит  консолідованої фінансової звітності Приватного підприєм-
ства «Інтеграл Інвестиції» (код ЄДРПОУ 37776261, місцезнаходження: 79000, м. 
Львів, вул. Дудаєва, буд.20, дата державної реєстрації 10.06.2011р. ) (далі – Під-
приємство), що додається та яка включає:

- «Консолідований баланс» на 31.12.2015р. («Звіт про фінансовий стан», ф. 
№ 1), «Консолідований звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний до-
хід», ф. № 2) за 2015 рік, «Консолідований звіт про рух грошових коштів (за пря-

мим методом)»,  ф. № 3) за 2015 рік, «Консолідований звіт про власний капітал» 
(ф. № 4) за 2015 рік, а також Примітки до річної звітності за рік, що завершився 
станом на 31.12.2015р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання цієї звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (далі  -МСФЗ) та за такий внутрішній контроль,  який управлінський 
персонал визнає необхідним  і достатнім для забезпечення складання фінан-
сової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 
помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели перевірку у відповід-
ності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяль-
ність» від 22 квітня 1993 року N 3125-ХІІ зі змінами та доповненнями. Міжнародні 
стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також плану-
вання і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудитор-
ських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності Приватного під-
приємства «Інтеграл Інвестиції». Вибір процедур залежить від судження аудито-
ра, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки.  Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає за-
ходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність обліко-
вих оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки. 

Підстава для висловлення думки
Обставини,що призвели до модифікації думки:
Підприємством не розкрито в Примітках до консолідованої річної фінансової 

звітності структуру(склад) статті «Інші оборотні активи» в сумі 302 тис.грн. ста-
ном на 31.12.2015р. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунту-
вання думки, ми дійшли  висновку, що наявні обмеження є суттєвими , проте не є 
всеохоплюючими  для фінансової звітності Підприємства. Стан бухгалтерського 
обліку у Підприємстві задовільний. Облік ведеться за допомогою  узагальнення 
в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про 
наявність і рух активів, капіталу,зобов’язань і фактів фінансово-господарської 
діяльності Підприємства. В періоді, що перевірявся, Підприємство здійснювало 
бухгалтерський облік у відповідності з Міжнародними стандартами обліку, Ін-
струкцією про застосування «Плану рахунків обліку активів, капіталу,зобов’язань 
та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженою наказом 
Мінфіну України від 30.11.1999 року за №291( зі змінами та доповненнями).

Надана інформація у цілому дає дійсне і повне уявлення про реальний склад 
активів і пасивів Підприємства станом на 31.12.2015р.

Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться 

у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова 
звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан При-
ватного підприємства «Інтеграл Інвестиції» станом на 31.12.15 року та його фі-
нансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні  відомості  про  Підприємство:
Повне найменування  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»
Ідентифікаційний код  37776261
Місцезнаходження 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Дудаєва, буд. 20
Дата проведення державної реєстрації 10 червня 2011 року, 1 415 102 0000 

025731 
Види діяльності за КВЕД- 2010: 
64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного за-

безпечення), н. в. і. у.
64.20 діяльність холдингових компаній
64.91 фінансовий лізинг
64.92 інші види кредитування

Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ»
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за № 

0295, видано Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, тер-
міном дії до 30.07.2020р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення 
Аудиторської палати України від 24.12.2014р. № 304/4.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано НК, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – реєстраційний 
номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020р.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий Трушкевич Т.М. від 28.04.1994 
року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ 
України 

№ 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

20.07.1998р. № 1 068 120 0000 007944.
Ідентифікаційний код юридичної особи – 21613474. 
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, 

корп. 4.
Фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1.
Телефон:  (044) 425-74-99

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 13 від 18.02.2016р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 16.03.2016р. –  31.03.2016р.

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім» _______________  Трушкевич Т.М.
Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Ауди-

торською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України 
№ 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
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