
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 1
     первiсна вартiсть 1001 2 2
     накопичена амортизація 1002 1 1
 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 - 3200
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих стразових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 31 3231
   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 10158 11318

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 3 5
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунками 
 з нарахованих доходів 1140 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Дебіторська заборгованість за розрахунками 
 із внутрішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 333 98
 Поточні фінансові інвестиції 1160 3200 -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 2 2
 Готівка 1166 - -
 Рахунки в банках 1167 2 2
 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 13696 11423
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 13727 14654
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3100 3100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2129 2036
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 5229 5136
   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 - -

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 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. г. 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

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №1/2017 3



Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова 
компанія «Комфорт Капітал»

за ЄДРПОУ 38090478

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2016 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 3397

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки пере страховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 2 3397
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід(витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід(витрати) від зміни від інших страхових 
резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1432 2264
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції 2122 - -

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 78 ) ( 1105 )
Витрати на збут 2150 ( 52 ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 1397 ) ( - )
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 - 4556
 збиток 2195 ( 93 ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
У тому числі: 
дохід від благодійної допомоги 2241 - -

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( 2262 )
Прибуток(збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат 
до оподаткування:
 прибуток 2290 - 2294
 збиток 2295 ( 93 ) ( - )
Витрати (дохід) 
з податку на прибуток 2300 - ( 413 )

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - 1881
 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 ( 93 ) ( 1881 )

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 20 17
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 6
Амортизація 2515 1 2
Інші операційні витрати 2520 1502 1080
Разом 2550 1527 1105

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 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

     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 6213 6213
    розрахунками з бюджетом 1620 415 -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 415 -
    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 1
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Відстрочені комісійні доходи 
 від перестраховиків 1670 - -

 Інші поточні зобов’язання 1690 1781 3216
    Усього за роздiлом IІІ 1695 8410 9430
 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 13727 14654
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20174



Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова 
компанія «Комфорт Капітал»

за ЄДРПОУ 38090478

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 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 426 4310
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 134 -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - 4
Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045 - -

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

Інші надходження 3095 2239 7137
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1788 ) ( 2198 )
Праці 3105 ( 16 ) ( 13 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 ) ( 6 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 419 ) ( 13 )
Витрачання на оплату зобов’язань 
з податку на прибуток 3116 ( 415 ) ( 10 )
Витрачання на оплату зобов’язань 
з податку на додану вартість 3117 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань 
з інших податків і зборів 3118 ( 4 ) ( 3 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань 
за страховими контрактами 3150 ( - ) ( - )
Витрачання  фінансових установ 
від надання позик 3155 ( - ) ( - )

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

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

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2016 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 3100 - - - 2129 - - 5229
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 3100 - - - 2129 - - 5229
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (93) - - (93)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого 
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

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

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4

Інші витрачання 3190 ( 572 ) ( 6036 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 3185

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

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( 3185 )
     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 - -3185

 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 дочірньому підприємстві 3370 ( - ) ( - )
Витрачання  на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )

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

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  «КОМФОРТ КАПІТАЛ»

за 2016 рік

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 
2016 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. 
Валютою звітності є гривня. 
Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.
Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стан-

дартів фінансової звітності. Датою переходу Товариства на МСФЗ є 1 січня 2013року. 
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. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 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.
Склад фінансової звітності:  
– баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.,  
– звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 р.,  
– звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.,   
– звіт про власний капітал за 2016 р., 
– стислий огляд приміток та облікової політики.
Звітність затверджена до випуску 20.02.2017 року.

2. Використання оцінок і припущень  
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які 

впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття ін-
формації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського 
балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки 
періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображують-
ся у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому 
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонуван-

ня 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.

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

МСФЗ та Положенням по Товариству «Про облікову політику на 2015 рік відповід-
но до міжнародних 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.

4.1. Необоротні активи
4.1.1. 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 31.12.2016 року стано-
вить 2 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 1 тис. грн, залишкова вартість  
складає – 1 тис. грн.

Нематеріальні активи Первісна вар-
тість, тис. грн.

Амортизація, 
тис. грн.

Залишкова 
вартість, тис. грн

Програмне забезпечення 2 1 1
Всього 2 1 1

4.1.2. 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 31.12.2016 року в обліку підприємства відображалися основні за-
соби первісна вартість яких склала – 3 тис. грн., амортизація накопичена в сумі 
3 тис. грн., залишкова вартість рівна нулю.

Нематеріальні активи Первісна вар-
тість, тис. грн.

Амортизація, 
тис. грн.

Залишкова 
вартість, тис. грн

Комп’ютерна техніка 3 3 0
Всього 3 3 0

4.1.3. Фінансові інвестиції 
Фінансові активи відображаються у звітності Товариства у відповідності з 

МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Вартість фінансових інвес-
тицій на кінець звітного періоду становить 3 230 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».

4.2. 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.

4.2.1. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги зменшена на резерв 

сумнівних боргів становить – 11 318 тис. грн. Резерв сумнівних боргів сформова-
ний методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів

Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить – 5 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість – 98 тис. грн.
Товариство очікує погашення цієї заборгованості протягом 2016 року.
Протягом 2016р. списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалось.
4.2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти станом на 31.12.2016 р. зберігаються на банківських поточних 

рахунках. В касі Товариства станом на 31.12.2016 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 
31.12.2016 р. становлять 2 тис. грн.

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

2016 році відсутні.

4.3. Відомості про власний капітал
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016 р. 

5 136 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток – 2 036 тис. грн.
Зареєстрований капітал – 3 100 тис. грн. 

4.4. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання Товариства представлені відстроченими подат-

ковими зобов’язаннями в сумі 88 тис. грн. Відстрочені податкові зобов’язання 
виникли в результаті існування в попередніх звітних періодах різних підходів до 
оподаткування факторингових операцій в бухгалтерському та податковому обліку.  

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на матеріальне зао-
хочення 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 - - - - (93) - - (93)
Залишок на кінець року 4300 3100 - - - 2036 - - 5136

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»
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4.5. 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 станом на 31.12.2016 року складаються з 
– кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги – 6213 тис. грн.,
– поточних забезпечень на створення резерву відпусток – 1 тис. грн;
– інші поточні зобов’язання – 3 216 тис. грн

4.6.  Інформація про операції з пов’язаними особами
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можли-

вість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття 
фінансових та операційних рішень іншою стороною.

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 2016 року ТОВ «ФК «КОМФОРТ КАПІТАЛ» не здійснював значних 
операцій з пов’язаними особами.

5. 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. 

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. 

5.1. Операційна діяльність
Дохід від операційної діяльності – це доходи отримані від погашення (прода-

жу) дебіторської заборгованості набутої по операціях факторингу, які становлять 
2 тис. грн.  та інші операційні доходи  в сумі 1 432 тис. грн.

Адміністративні витрати, пов’язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, 
у 2016 році склали 78 тис. грн., які складаються із зарплати адміністративного апара-
ту – 20 тис грн., відрахувань на соціальні заходи – 4 тис. грн., амортизацію – 1 тис. грн. 

Витрати на збут становлять 52 тис. грн
Інші операційні витрати становлять 1397 тис. грн
Фінансовий результат від операційної діяльності товариства за 2016р. стано-

вить 93 тис. грн (збиток).

5.2. Фінансова діяльність
У 2016 році Товариство  займалось виключно операційною діяльністю.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 2016 році – 

(збиток) 93 тис. грн. 
За результатами 2016 підприємство є збитковим. 
Об’єкт оподаткування податком на прибуток від звичайної діяльності за 

2016 рік  відсутній. 
Чистий фінансовий результат за 2016 рік становить 93 тис. грн збитку.

6. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за пря-

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

6.2. 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.  
Надходження від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2016 р. склали – 

426 тис. грн., надходження від повернення авансів – 134 тис. грн, інші надходжен-
ня – 2 239 тис. грн.

Витрачання у 2016 р. на оплату товарів (робіт, послуг) склали – 1 788 тис. грн., 
оплату праці – 16 тис. грн, відрахувань на соціальні заходи – 4 тис. грн, зобов’язань 
з податків і зборів – 419 тис. грн, інші витрачання – 572 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2016 рік є нульовим. 

6.3. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність – це цілеспрямовано здійснюваний процес форму-

вання необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних 
параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору 
ефективних об’єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Чистий рух грошових коштів за звітний період рівний нулю
Залишок коштів на початок року становить 2 тис. грн.
Залишок грошових коштів станом на  31.12.2016 р. 2 тис. грн.

7. Звіт про власний капітал
Станом на 31.12.2016 року Статутний капітал зареєстрований та становить 

3 100 тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. ста-
новить – 2036тис. грн. 

Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016 р. 5136 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. 

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 з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій 

звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

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.

Т. в. о. директора    Сенько М.М.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

Щодо річної фінансової звітності  
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Комфорт Капітал» 
станом на 31 грудня 2016 року

Учасникам та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю
 «Фінансова  компанія «Комфорт Капітал», Національній комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

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

ністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал» (далі – Товариство), що склада-
ється з Балансу станом на 31.12.2016 року та відповідних звітів про фінансові ре-
зультати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився цією датою, 
а також розкриття основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної 
інформації (далі – «фінансова звітність»).

Основні відомості про підприємство
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: 64.91 – фінансовий лізинг;
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%;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА ЮСТИЦІЯ 

ОМНІБУС» ЄДРПОУ  37964600, частка учасника в  статутному капіталі 1%.
Опис перевіреної фінансової інформації.
Під час аудиту було перевірено комплект фінансової звітності у складі: 
– Балансу підприємства (Звіту про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 

31.12.2016 року;
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Форма № 2 за 

2016 рік;
– Звіту про рух грошових коштів (прямим методом), Форма № 3 за 2016 рік;
– Звіту про власний капітал, Форма № 4 за 2016 рік;
– Приміток до фінансової звітності (основні принципи облікової політики та ін-

шої пояснювальної інформації).
Короткий опис важливих аспектів облікової політики.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону 

України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. 
№996-XIY, Міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених на дату 
складання висновку та iнших нормативних документів. Положення про облікову 
політику товариства базується на застосуванні міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку та протягом звітного 2016 року було незмiнним. Принципи облікової 
політики детально розкриті в Примітках до фінансової звітності.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність
Керівництво несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності та її 

достовірне представлення у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 
звітності і за створення системи внутрішнього контролю, яку керівництво визначає 
необхідною для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить сут-
тєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

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

Аудит передбачає проведення процедур, необхідних для отримання аудитор-
ських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур 
базується на судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлен-
ня фінансової звітності внаслідок зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків 
включає огляд системи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності 
фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають 
даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективності систе-
ми внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає оцінку відповідності викорис-
таних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

При заключенні договору на проведення аудиту розмір суттєвості помилки не 
узгоджувався. Керуючись вимогами Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттє-
вість при плануванні та проведенні аудиту», при аудиторській перевірці розмір 
суттєвості помилки визначався виходячи з професійного судження аудитора сто-
совно дій і операцій, які можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень 
фінансової звітності. Аудитором визначено розмір суттєвості, що становить 86 тис. 
грн. на звітну дату

Питання, викладенi нижче, розглядалися в рамках проведеного нами аудиту 
рiчної фiнансової звiтностi ТОВ «ФК «Комфорт Капітал» за 2016 рiк на основi прин-
ципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. За результа-
тами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помiчено жодних суттєвих 
фактiв, якi могли б викликати сумнiви в тому, що звiтнiсть Товариства вiдповiдає 
у всiх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-
правовим актам державного регулятора. Застосованi нами процедури не мали за 
мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, вони не мають 
розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень 
Товариства.

Аудитор пiдтверджує валюту балансу у сумi 14 654 тис. грн.
Звітність товариства згідно листа керівництва підготовлена, виходячи з прин-

ципу безперервності. Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог 
МСА 570 «Безперервність».

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для вислов-
лення нашої думки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) У складі інших довгострокових фінансових інвестицій на суму 3200 тис. грн. 

перебувають акції вітчизняних підприємств щодо яких НКЦПФР зупинила вне-
сення змін в депозитарний облік. Оскільки Товариство здійснює їх облік за ціною 
придбання, а не у відповідності до МСФЗ за справедливою чи амортизованою 
вартістю, аудитор вважає вартість даних необоротних активів та нерозподілений 
прибуток завищеними, зокрема, в зв’язку з неможливістю отримання доходів від 
їх відчуження. 

2) Обмеження обсягу аудиту. Товариство створило в звітному році резерв сум-
нівних боргів в сумі 1397 тис. грн. на дебіторську заборгованість за товари, роботи, 
послуги (заборгованість за договорами факторингу), що була не погашеною на по-
чаток та кінець звітного періоду. Аудитор не отримав достатніх доказів, що оцінка 
даної дебіторської заборгованості на кінець звітного року  здійснена за справед-
ливою вартістю, дана інформація в примітках до фінансової звітності детально не 
розкрита.

3) Товариством станом на 31.12.2016 року не сформовано резервний капітал, 
який передбачений Статутом Товариства у розмірі 25% зареєстрованого капіталу з 
щорічними відрахуваннями не менше 5 відсотків суми чистого прибутку. Таким чи-
ном, можливий  перерозподіл у розділі «власний капітал» між статтями резервний 
капітал та нерозподілений прибуток.

Висловлення думки (умовно-позитивна)
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-

става для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал» відобра-
жає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 
2016 року, а також фінансові результати його діяльності за 2016 рік та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року згідно з Міжнародними стандар-
тами фінансової звітності.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам за-

конодавства
Станом на 31.12.2016 року ТОВ ФК «Комфорт Капітал» дотримано вимоги 

щодо забезпечення мінімального розміру власного капіталу фінансової установи 
згідно п.1 Розділу ХІ «Положення про Державний реєстр фінансових установ» за-
твердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 28.08.2003 року № 41 в редакції від 15.12.2016 № 3120. Розмір 
чистих активів Товариства становить  5136 тис. грн. та перевищує розмір статутно-
го капіталу на кінець звітного періоду.

Пов’язані особи товариства
Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення 

мети аудиту операцій з пов’язаними сторонами згідно МСА 550 «Пов’язані сторо-
ни». Результати виконаних процедур відповідно задокументовані і свідчать, що, 
на нашу думку:

– мав місце належний облік і розкриття ідентифікованих відносин та операцій 
з пов’язаними сторонами відповідно до застосовної концептуальної основи фінан-
сової звітності;

– вплив відносин і операцій між пов’язаними сторонами не є таким, що не за-
безпечує достовірне подання та не потребує коригувань фінансової звітності.

Події після дати балансу
Аудиторами проведено процедури ідентифікації подій після дати балансу та 

не виявлено:
– подій після дати балансу, які б давали додаткову інформацію про визначення 

сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригуван-
ня відповідних активів та зобов’язань;

– подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребу-
ють коригування статей фінансових звітів. 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансо-
вої звітності внаслідок шахрайства.

Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрай-
ства, при аудиті фінансової звітності» аудиторський ризик суттєвого викривлення 
фінансової звітності, розрахований аудитором ідентифікований та оцінений як 
низький. Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінан-
сової звітності Товариства внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через влас-
тиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення 
фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно 
спрямований і виконується відповідно до МСА.

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

перервність», щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати 
реалізовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ході бізнесу. 
В ході перевірки Аудитори не отримали доказів щодо існування загрози без-
перервності діяльності Товариства, що могла б виникнути в ході нормальної 
операційної діяльності Товариства, що обґрунтовується показниками фінансо-
вого стану Товариства:

Коефіцієнти ліквідності:
Загальний (коефіцієнт покриття)
               II р. Активу балансу           11 423
К 1.1 = ---------------------------------   =     -----
               IІІ р. Пасиву балансу           9430

1,21

Проміжний
          (гр.1125-1165) II р. Активу балансу    11 423
К1.1 = ------------------------------------------        =  ------
           IІІ р. Пасиву балансу                            9430

1,21

Абсолютної ліквідності
              Грошові кошти та їх еквіваленти (р. 1160-1165 балансу)    2
К1.1 =  ---------------------------------------------------------------------------   =  ----
              IІІ р. Пасиву балансу                                                           9430

0,0002

Коефіцієнт  покриття зобов’язань власним капіталом
        
           II+III Пасиву балансу          (88+9430)
К2 = ------------------------------------- =    -------
            Iр. Пасиву балансу                5136

1,85

Коефіцієнт фінансової незалежності
               Iр. Пасиву балансу       5136
К3 = ------------------------------- =      -----
                Актив балансу            14654

0,35

Коефіцієнт рентабельності активів
          Чистий фінансовий результат (ф.№2)        (93)
К4 = ------------------------------------------------------- =      --
          Актив балансу                                             14654

-0,006

Розкриття інформації за суттєвими статтями фінансової звітності
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства представлені в балансі станом 

на 31.12.2016 року іншими довгостроковими фінансовими інвестиціями в сумі 
3 200 тис. грн., право власності на дані інвестиції підтверджене випискою по ра-
хунку в цінних паперах.                                           

Також на балансі товариства наявні інвестиції в корпоративні права вітчизня-
них підприємств в сумі 30 тис. грн., які повинні обліковуватись за методом участі 
в капіталі.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства відображена на дату балансу за чи-

стою реалізаційною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Поточна 
дебіторська заборгованість представлена наступними суттєвими статтями:

Поточна дебіторська заборгованість представлена наступними суттєвими 
статтями:

– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  11 318 тис. грн.,
–  інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 98 тис. грн. включає аванси 

видані постачальнику.
Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 5 136 тис. грн. 

та включає:
– зареєстрований капітал 3 100 тис. грн.; 
– нерозподілений прибуток 2 036 тис. грн.
Зареєстрований капітал в сумі 3 100 000 гривень за даними бухгалтерського 

обліку відповідає чинній редакції статуту від 22.08.14 р.,   учасниками товариства є: 
– Приватне підприємство «»ЛАЙН ГРУП КОНСАЛТИНГ», ЄДРПОУ  36312592, 

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

ОМНІБУС» ЄДРПОУ  37964600, частка учасника в  статутному капіталі 1%.
Склад учасників, розмір статутного капіталу протягом звітного року та до дати 

складання аудиторського висновку не змінювався.
Формування статутного капiталу було виконано з дотриманням вимог Закону 

України «Про господарськi товариства». За даними первинних облiкових регiстрiв 
бухгалтерського облiку станом на 01.01.2016 та на 31.12.2016 року внески здiйснено 
у повному обсязi. Бухгалтерський облiк власного капiталу ведеться на балансових 
рахунках 4 класу Плану рахункiв, аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному. Ауди-
тор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року в сумі 2036 тис. грн. сформо-
ваний наступним чином: 2129 тис. грн. нерозподілений прибуток  на 31.12.2015 року 
та 93 тис. грн. непокритий збиток звітного року.

Зобов’язання та забезпечення
Товариство визначає зобов’язання, якщо його оцінка може бути достовірно ви-

значена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому вна-
слідок його погашення.

Довгострокові зобов’язання товариства представлені в балансі станом на 
31.12.2016 року відстроченими податковими зобов’язаннями в сумі 88 тис. грн.

Поточні зобов’язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2016 року 
відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та становлять 
9 430 тис. грн.,  суттєвими статтями з яких є наступні:

– 6 213 тис.грн. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
– 3 216 тис.грн. інші поточні зобов’язання.
Облік прибутків і збитків
За підсумками 2016 року фінансовим результатом Товариства після оподат-

кування є непокритий збиток у розмірі 93 тис. грн., що сформувався наступним 
чином: 

– 2 тис.грн. чистий дохід від основної діяльності ( комісійна винагорода) ;
– 1432 тис. грн. інший операційний доход, що сформований шляхом дооцінки 

заборгованості дебіторської заборгованості за придбаними договорами факторин-
гу до справедливої вартості боргу в сумі 1397 тис.грн.  та компенсацією понесених 
витрат в зв’язку з виконанням договорів комісії в сумі 35 тис.грн.;

– 78 тис. грн. адміністративні витрати;
– 52 тис. грн. витрати на збут;
– 1 397 тис. грн. інші операційні витрати.
Розкриття інформації про рух грошових коштів 
Вiдображений у Звiтi про рух грошових коштiв за 2016 рiк обiг грошових 

коштiв внаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в повнiй мiрi 
вiдповiдає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та первинним 
облiковим регiстрам. 

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступни-
ми для використання, не має невикористаних запозичених коштів, що є наявними 
для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного 
характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання.

Розмір надходжень від реалізації 426 тис.грн.;
Розмір інших надходжень  2239 тис.грн.
Сума грошових коштiв Товариства станом на 31.12.2016 року становить 2 тис.грн.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма 

«Бізнес Партнери»; код ЄДРПОУ 37741155; 
місцезнаходження: 79058 Україна, м. Львів, вул.Масарика, 18/130;
тел./факс: (032) 249-36-61, 0503173661;
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності  № 4463 

згідно рішення АПУ від 29.09.2011 р. № 239/3 термін дії до 29.09.2021 року;
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг 

№0291 згідно рішення АПУ від 01.11.2012 р. №260/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ №0090 від 16.01.2014 року чинне до 28.07.2021 року;
Керівник робочої групи аудитор Цуприк Наталія Андріївна, сертифікат 

№005601 від 25.12.2003 року чинний до 25.12.2018 року;
Аудитор Стельмах Володимир Романович, сертифікат  №006684 від 29.04.2010 

року чинний до 29.04.2020 року.
Умови договору на проведення аудиту. 
Дата і номер договору: договір №153 від 03.03.2017 року
Дата початку та дата закінчення аудиту: з 03.03.2017 року по 11.04.2017 року

Аудитор    Стельмах В.Р.
Сертифікат аудитора № 006684

Директор ТОВ АКФ  «Бізнес Партнери»  Цуприк Н.А.
Сертифікат аудитора  № 005601

Дата аудиторського висновку:  11 квітня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Комфорт Капітал»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20178


