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ІМОНА 
аудит 

ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-аудит" 
01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2137 
тел./факс (044) 565-77-22 

ідентифікаційний код 23500277 
Р/р 26007435483 в ПАТ 
"Райффайзен Банк Аваль" 
МФО 380805 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР", 

станом на 31грудня2016 року. 

Адресат: Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
Керівництво, учасники 

Розділ І 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. ВСТУП 

1. Основні відомості про товариство 

Повне найменування емітента 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 

Скорочене найменування ТОВ "ФК "СОКУР" 

Організаційно-правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

емпента 

Код підприємства за ЄДРПОУ 38749600 

Дата проведення державної 
12.06.2013 р. 

реєстрації 

Дата видачі виписки з 
11.12.2014 р. 

державного реєстру 

№ запису про включення до 
10701020000050273 

ЄДР 

Юридична адреса Україна, 04053, м. Київ, пров. Киянівський, 7А. 

Телефон (044) 272-42-48 
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10. Розрахунковий рахунок 26509173 

11. МФО 334851 

12. Назва банку 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

13. 
Основні види діяльності за 

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім 
КВЕД 

старахvвання та пенсійного забезпечення), п.в.і.у. 

14. 
Середньооблікова чисельність 

5 чоловік 
працівників (чоловік) 

15. Кількість учасників 1 юридична особа (резидент) 

16. Директор Грєхова Зоя Сергіївна 

17. Головний бухгалтер У льшина Наталія Василівна 

ТОВ "ФК "СОКУР" є юридичною особою, має поточю рахунки в 

національній валюті, круглу печатку, фірмовий бланк. 

Товариство має: 

•Свідоцтво ФК № 405. Видане Національною ком1с1єю, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження від 

23.07.2013 р. № 2390) про реєстрацію фінансової установи. 
•Додаток до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Серія ФК 

№ 405 від 23.07.2013 р., виданий Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (дата видачі додатка 
04.03.2014р.), на види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова 

компанія без отримання ліцензії та/або дозволів відповідно до законодавства: 

- надання гарантій; 

- надання поручительств; 

- факторинг; 

- фінансовий лізинг; 

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів. 

• ТОВ "ФК "СОКУР" станом на 31.12.2016 р. є емітентом облігацій, 
свідоцтво НКЦПФР реєстраційний № 147/2/2014, дата реєстрації 15.10.2014 р. 
про реєстрацію випуску облігацій Серії А - забезпечених, відсоткових іменних, 

форма існування - бездокументарна, кількістю - 294054 штук, номінальною 
вартістю 1000 грн., на загальну суму 294054000 грн. 

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та представництв. 

Товариство не приймає участь в холдингових компаніях, концернах 

асощащях тощо. 

2. ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення ЦІЄІ 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал 

ТОВ "ФК "СОКУР". Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
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розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно 

підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 

відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

3. ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА 

Відповідальністю аудиторської фірми є висловлення думки у формі 

висновку на підставі проведеного аудиту щодо відповідності наданих до 

перевірки фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" встановленим вимогам 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, чинного законодавства 

України, прийнятій обліковій політиці, а також повноти та реальності 

відображення фінансового стану ТОВ "ФК "СОКУР" станом на 31.12.2016 
року. 

Аудиторська 

Закону України 

перевірка (вибіркова), проводилася відповідно 

«Про аудиторську діяльність», Міжнародних 

до вимог 

стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 240, 550, 610, 700, 705, 706, 
710, 720. 800, враховано Вимоги Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг», Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок", Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

4. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

Аудит проведений у відповідності до вимог Закону України «Про 

аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти 

вимагають від аудиторської фірми дотримання етичних вимог планування та 

проведення аудиторської перевірки з метою одержання обгрунтованої 

впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту був 

проведений таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість, що фінансова 

звітність ТОВ "ФК "СОКУР" вільна від будь-яких суттєвих викривлень. Розмір . . . . . 
суттєвосп стосовно встановлених вІДхилень показниюв визначався ВІДПОВІДНО 

до професійної думки аудитора та складає не більше 5% від підсумку 

відповідно всіх активів, зобов'язань і власного капіталу. 

Аудиторська фірма передбачає виконання аудиторських процедур для 

отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у 

фінансових звітах на підставі судження аудиторської фірми, яке грунтується на 

оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або 

помилок. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторською фірмою було розглянуто 

заходи внутрішнього. контролю, що стосуються підготовки та достоюрного 
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представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю ТОВ "ФК "СОКУР". 

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових 

оцінок, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, 

та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Під час проведення перевірки Аудиторською фірмою було отримано та 

вивчено шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду 

первинні документи ТОВ "ФК "СОКУР" (Статут, Протоколи Загальних зборів, 

накази, а також первинні облікові документи - регістри, журнали та інші 

документи), які на думку Аудитора, дають розумні підстави для висловлення 

думки. Аудит був проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, 

інформації та первинних документів. Аудит також включав оцінку 

відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 

зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової 

звітності обліковим принципам, загальноприйнятим в Україні. 

Згідно з умовами Договору був проведений аудит фінансових звітів ТОВ 

"ФК "СОКУР" станом на 31.12.2016 р. у складі: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 
- Звіт про власний капітал; 
- Примітки до річної фінансової звітності 
на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному 

законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для 

підготовки фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності, а також нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні 

положення Товариства. 

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми вважаємо, що під час проведення аудиту були проведені процедури, які 
дають можливість одержання достатньо поміркованих підтверджень та доказів 
щодо формування обrрунтованої впевненості аудитора в умовно-позитивній 

думці стосовно відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень. 

6. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 

На думку аудиторів, до модифікації аудиторської думки призвів вплив 

коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні 
при інвентаризації активів та зобов'язань станом на 31.12.2016 року. 

Інформація, що міститься у фінансових звітах базується на даних 

бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ "ФК "СОКУР", що були 
надані для перевірки, яка вважається надійною та достовірною. 
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Аудиторська перевірка забезпечує обrрунтовану підставу для висловлення 
думки щодо фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" станом на 31.12.2016 року. 

Таким чином, на думку аудиторської фірми, наданий комплект фінансової 

звітності ТОВ "ФК "СОКУР" складено у всіх суттєвих аспектах відповідно 

застосованої концептуальної основи фінансової звітності та представляє 

собою достовірну та об'єктивну картину фінансового стану Товариства станом 

на 31.12.2016 р. і руху грошових коштів за період, що закінчився на зазначену 

дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

7. ПАРАГРАФ З ІНШИХ ПИТАНЬ 

Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть 

поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність згідно вимог МСА 570 "Безперервість" та визначено, 

що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, 

які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність 

суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 

Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підставу 

сумюватись у здатності ТОВ «ФК «СОКУР» безперервно продовжувати . . 
ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Аудитори привертають особливу увагу користувачів, що комплект 

фінансової звітності на 2016 р. складений відповідно до концептуальної основи . . 
спец1ального призначення та внасшдок цього не може використовуватись для 

інших цілей крім тих, що зазначені у вступному параграфі цього звіту. 

Розділ П 

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ 

ТА РЕГУ ЛЯТОРПІ ВИМОГИ 

1. ОПИС ПИТАНЬ І ВИСНОВКИ 
• Товариство з 01.01.2013 р. повністю застосовує МСБО як первинну 

основу обліку. У своїй обліковій політиці прагне дотримуватись принципів 

бухгалтерського обліку, викладених у МСФЗ. 

• Бухгалтерський облік діяльності ТОВ "ФК "СОКУР" здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в України»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших 

нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації 

бухгалтерського обліку в України. 

• Фінансова звітність (Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів 

(за прямим методом); Звіт про власний капітал та Приміток до річної 

фінансової звітності), складена своєчасно і відповідає вимогам Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

Дані, що відображені в зазначених формах, підтверджені даними 

аналітичного та синтетичного обліку . 
ТОВ "ФК "СОКУР" відображає господарські операції за журнальною 
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формою. 

Система обліку ТОВ "ФК "СОКУР" - журнально-ордерна з використанням 
спеціалізованої комп'ютерної програми ІС:Підприємство. 

Аудиторською фірмою вибірково перевірена інформація методом 

управління без використання комп'ютера відповідно МСА 401. Розбіжностей 
не виявлено. 

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України - гривня, 

одиниця вим1ру - тис. грн. з одним десятковим знаком. 

Вступні залишки і валюта балансу та фінансових звітів на початок 2016 
року відповідають вихідним даним фінансових звітів за 2015 рік. 

Первині документи ТОВ "ФК "СОКУР" відповідають вимогам Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 № 88. 
Ми рахуємо, що проведена нами аудиторська переюрка представляє 

достатню основу для вираження нашої думки. 

Власний та статутний капітал 

Станом на 31.12.2016 р. власний капітал Товариства склав 5082,0 тис. 
грн., що на 141,0 тис. грн. більше порівняно з 31.12.2015 р .: 

.,/ статутний капітал - 5500,0 тис. грн.; 
~ резервний капітал - 1250,0 тис. грн.; 
~ непокритий збиток - 1668,0 тис. грн. 
Зазначена сума власного капіталу відображена в Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) та відповідає даним аналітичного та синтетичного обліку. 

Бухгалтерський облік власного капіталу в Товаристві ведеться у 

відповідності МСБО 1, Плану рахунків та інструкції по його застосуванню, 

затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 
з використанням рахунків та субрахунків класу 4 "Власний капітал та 

забезпечення зобов'язань". 

1. Згідно Статуту про створення та діяльність ТОВ "ФК "СОКУР", 

затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 10.06.2013р. 

(Протокол № 1) та зареєстрованого 12.06.2013 р. статутний капітал Товариства 
становив 3000000 гривень з наступним розподілом часток: 

1. 

2 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
"СО КУР'' 

Всього: 

3000000 

3000000 

3000000 
грошовими Пл. дор. № І 

коштами від 26.06.13 р. 
100 

100 3000000 

б 



1. 

2 

2. Згідно нової редакцн Статуту, затвердженої зборами Учасників 
(Протокол № 4 від 19.09.2013 р.) та зареєстрованої 27.09.2013 р. розмір 
статутного капіталу Товариства не змінився і становить 3000000 грн. з 
таким розподшом часток: 

Товариство з 

обмеженою 
3000000 100 

грошовими Пл.дор.№ 1 
відповідальністю коштами від 26.06.13 р. 3000000 
"СО КУР" 

Всього: 3000000 100 3000000 

3. Згідно нової редакцн Статуту, затвердженої зборами Учасників 
(Протокол № 8 від 23.06.2014 р.) та зареєстрованої 24.06.2014 р., розмір 

Статутного капіталу збільшився до 5000000 грн. з таким розподілом часток: 

1. 

2 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
"СО КУР" 

Всього: 

5000000 

5000000 

100 

100 

грошовими 

коштами 

Пл.дор.№ 1 
від 26.06.13 р. 

Пл.дор.№28 
від 27.06.14 р. 

3000000 

2000000 

5000000 

4. Згідно нової редакцн Статуту, затвердженої зборами Учасників 
(Протокол № 15 від 24.11.2014 р.) та зареєстрованої 09.12.2014 р., розмір 
Статутного капіталу та складу учасників Товариства не змінився і становить 

5000000 грн. з таким розподілом часток: 

Пл. дор. № 1 

Товариство з 
від 26.06.13 р. 3000000 

1. обмеженою 
5000000 100 

грошовими 

відповідальністю коштами 
Пл. дор. № 28 

"СО КУР" 
від 27 .06.14 р. 2000000 

2 Всього: 5000000 100 5000000 
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5. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників 
(Протокол № 19 від 14.12.2015 р.) та зареєстрованої 18.12.2015 р., розм1р 

Статутного капіталу та складу учасників Товариства не змінився і становить 

5000000 грн. з таким розподілом часток: 

1. 

2 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
''СОКУР" 

Всього: 

5000000 

5000000 

100 

100 

грошовими 

коштами 

Пл.дор.№ 1 
від 26.06.13 р. 

Пл. дор. № 28 
від27.06.14р. 

3000000 

2000000 

5000000 

6. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників 

(Протокол № 26 від 14.12.2016 р.), розмір Статутного кашталу Товариства 

збільшено до 5500000 грн. з таким розподілом часток: 

Пл.дор.№ 1 
від 26.06.13 р. 3000000 

Товариство з Пл.дор.№28 

1. обмеженою 
5500000 100 

грошовими від 27.06.14 р. 2000000 
відповідальністю коштами 

"СО КУР" 

Пл. дор. № 83 
від 20.12.16 р. 500000 

2 Всього: 5500000 100 5500000 

Таким чином: 

Статутний капітал ТОВ "ФК "СОКУР", станом на 31.12.2016р. 

сформовано в повному обсязі виключно грошовими коштами в сумі 5500000 
грн., що підтверджено виписками банку є таким, що відповідає вимогам 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових 
установ" № 41 від 28.08.2003 року (із змінами та доповненнями). 
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Заборгованість по внесках станом на 31.12.2016 р. в статутному капіталі 
ВІДСУТНЯ. 

Частка в статутному капіталі одного Учасника (юридичної особи 

резидента) становить 100%. 
Державної частки в статутному капіталі немає. 

Формування резервного капіталу відповідає вимогам Статуту 

Товариства. 

На нашу думку інформація про власний капітал достовірно і об'єктивно 

розкрита у фінансовій звітності Товариства за 2016 р. у відповідності до вимог 
МСБО, Плану рахунків та інструкції по його застосуванню. 

Активи 

Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства обліковувалися активи в 
сумі 503169,0 тис. грн" що на 37784,0 тис. грн. менше порівняно з 31.12.2015 р. 

• Визначення та оцінка дебіторської заборгованості, яка є на балансі 
Товариства, здійснюється до вимог МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені 

зобов'язання та непередбачені активи", МСБО 17 "Оренда": 
Поточна дебіторська заборгованість: 

- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 1,0 тис. грн.; 
- за розрахунками з бюджетом - 11,0 тис. грн.; 
- за розрахунками з нарахованих доходів - 574,0 тис. грн.; 
-інша поточна дебіторська заборгованість - 10762,0 тис. грн. (відсотки за 

Договорами позики з юридичними особами 7751,0 тис.грн" 

заборгованість за цінними паперами 3000,0 тис.грн" інша - 11,0 
тис.грн.). 

Довгострокова дебіторська заборгованість- 489795,0 тис.грн" це: 
- основна сума боргу за Договорами фінансового лізингу- 195742,0 тис. 

грн.; 

- основна сума боргу за Договорами позики - 294053,0 тис.грн. 
Термін виникнення дебіторської заборгованості зазначею у первинному 

обліку. 

Резерв сумнівних боргів не нараховувався. 

• Визнання, оцінка та облік поточних фінансових інвестицій відповідає 
вимогам МСБО 39 "Фінансові інструменти" і станом на 31.12.2016 р. балансова 
вартість цих інвестицій становить 1104,0 тис.грн. (прості акції емітентів -
юридичних осіб). 

• Станом на 31.12.2016 р. грошові кошти склали 922,0 тис.грн. Зазначені 
суми залишків грошових коштів відображені у Балансі (Звіті про фінансовий 

стан), у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) та відповідають 

даним аналітичного та синтетичного обліку. 

• Вищезазначені активи достовірно відображені у фінансовій звітності 
ТОВ "ФК "СОКУР", тобто підтверджені первинними документами та 

відображені в синтетичному обліку. 
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Зобов'язання та забезпечення 

На нашу думку формування в бухгалтерському обліку інформації про 

зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється Товариством 

відповідно до вимог МСБО 37 "Забезпечення, передбачені зобов'язання та 

непередбачені активи" та МСБО 23 "Витрати на позики". 
Станом на 31.12.2016 р. у фінансовій звітності обліковуються поточні 

зобов'язання в сумі 8291,0 тис. грн., що на 21901,0 тис. грн. менше порівняно з 
31.12.2015 р., це: 

зобов'язання за товари, роботи, послуги - 7,0 тис. грн.; 
поточні забезпечення - 22,0 тис. грн.; 
інші поточні зобов'язання - 8262,0 тис. грн. (нараховані відсотки за 

кредитами та облігаціями), 

яю шдтверджуються первинними документами та даними синтетичного 

обліку. В первинному обліку зазначені терміни виникнення цієї заборгованості. 

Довгострокові зобов'язання у фінансовій звітності складають 489796,0 
тис. грн., це зобов'язання за облігаціями - 294054,0 тис. грн. та зобов'язання за 
довгостроковими кредитами банків - 195742,0 тис. грн .. 

Чисті активи Товариства станом на 31.12.16 р. складають 5082,0 тис. грн. 
Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.16 р. показує, що їх 

вартість менше розміру статутного капіталу. Методика розрахунку відповідає 

вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України. 
• Доходи від надання· послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство 

визначало відповідно до вимог МСБО 8 «Дохід». Відображення (визнання) 
доходу в бухгалтерському обліку відбувалося в момент збільшення активу або 

зменшення зобов'язання згідно з критеріями визнання доходу. 

• Облік витрат виробництва та обігу Товариство здійснювало 

відповідно до вимог МСФЗ. 

Витрати звітного періоду визначалися або зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань. 

За 2016 рік: 
- чисті доходи склали - 143099,0 тис. грн.; 
- витрати склали - 143458,0 тис. грн. 
- чистий збиток - 359,0 тис. грн. 
Зазначені статті визначені достовірно, тобто підтверджені даними 

аналітичного та синтетичного обліку. 

Чистий збиток у сумі 359,0 тис. грн. відображено у рядку 2355 «Звіту про 
фінансові результати». 

У 2016 році покриття збитку не було. Станом на 31.12.2016 р. непокритий 
збиток складає 1668,0 тис. грн. 

Цінні папери 

Товариство станом на 31.12.2016 р. є емітентом облігацій з наступними 
характеристиками: 

Серія А 
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- забезпечені, відсоткові іменні; 

форма існування - бездокументарна; 

номінальна вартість - 1 ООО грн.; 
- загальна кількість - 294054 штук; 
- загальна номінальна вартість - 294054000 грн. 

Забезпечення випуску облігацій визначено Договором Поруки № 1-П від 

15.09.2014 р. між ТОВ "ФК "СОКУР" (емітент) та ПАТ "Асгард Холдинг" 

(поручитель), де викладено зобов'язання та відповідальність Емітента та 

Поручителя перед власниками облігацій. 

Відповідно до Реєстру власників облігацій ТОВ "ФК "СОКУР" на 

рахунках власників у депозитарних установах розміщено 294054 облігацій, 

загальною номінальною вартістю - 294054000 грн., що дорівнює 100% від 
зареєстрованого випуску. 

Облігації розміщено серед юридичних осіб - резидентів. 
Публічне розміщення облігацій ТОВ «ФК «СОКУР» проводилось через 

організатора торгівлі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС». 

• Аналіз показників діяльності: 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К аб. лікв.) обчислюється як 

відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових 

інвестицій до поточних з9бов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно: 

. Ф. 1 (ряд. 1160 + ряд. 1165) 
К аб. Л!КВ. = Ф. 1 ряд. 1695 ; 

станом на 31.12.2016 р. 

2026,0 
Каб. лікв. = --------------------- = о 24. , ' 

8291,0 

теоретичне значення К аб. лікв. - 0,25-0,5. 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (К. заг. лікв.) розраховується як 

відношення оборотних активів до поточних зобов'язань товариства та показує 

достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення 

його поточних зобов'язань: 

Ф. 1 ряд. 1195. 
К заг. лікв. - Ф. 1 ряд. 1695' 

станом на 31.12.2016 р. 
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13374,0 
К заг. лікв. = --------------------- = 1 61 . , , 

8291,0 

Теоретичне значення К заг. лікв. > 1,0. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії - К ф.с.(а)) розрахо

вується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу 

підприємства і відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі 

засобів, авансових у його діяльність: 

( ) 
_ Ф. 1 ряд .. 1495. 

К ф. с. а - , 
Ф. 1 ряд. 1900 

станом на 31.12.2016 р. 

5082,0 
К ф. с.(а) = --------------------- = 0,01; 

503169,0 

Теоретичне значення К, ф.с.(а) > 0,5. 

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (К п.з.) 

розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує 

залежність товариства від залучених засобів: 

Ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695) 
Кп. з. - Ф. 1 ряд. 1495 

станом на 31.12.2016 р. 

498087,0 
Кп.з.= --------------------- = 98 О· , ' 

5082,0 

Теоретичне значення К п.з.> 1. 

Дотримання вимог нормативно - правових актів 

Товариство дотримується вимог нормативно-правових актів Комісії 
Держфінпослуг та НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття 
інформації фінансовими компаніями. 
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Протягом 2016 року аудиторам не вщомо про випадки зафіксованих 

правопорушень. 

Система внутрішнього аналізу(контролю) 

Корпоративне управління, в тому числі внутрішній аудит, здійснюється 

управлшським персоналом. 

2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

• Виходячи із результатів оцінки ризиків, Аудиторською фірмою були 
зроблені процедури аудиту з метою забезпечення достатньої 

впевненосп в тому, що суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства та помилок, не виявлено. 

• Подій після дати балансу, які могли б мати суттєвий вплив на 

фінансовий стан Товариства в процесі аудиту не виявлено. 

• Ознаки існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що 

виходять за межі нормальної діяльності, в процесі аудиту не виявлено. 

• Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних 
ділових ризиків, які' можуть поставити під сумнів здатність суб'єкта 
господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі 

(МСА 570 «Безперервність»). 
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3.ОСНОВНІ ВЩОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 

Повне найменування, 
1· код за ЄДРПОУ 

2. 

3. 

4 

5 

6 

Номер та дата 

Свідоцтва про 

внесення до Реєстру 

суб'єктів аудиторської 

діяльності, виданого 

АПУ 

Номер, серія, дата 

видач~ свІДоцтво про 

внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які 

можуть проводити 

аудиторські перевірки 

фінансових установ . . 
ВІДПОВІДНО ДО 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

Прізвище, ім'я, по 

батькові аудитора, 

який проводив 

аудиторську 

перевірку, та серія, 

номер та дата видачі 

Сертифіката аудитора, 
виданого АПУ 

Місцезнаходження 
юридична ад еса) 

Адреса здійснення 
діяльності 

Телефон/ акс 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Аудита ська і ма «Імона-Аудит», 23500277 
Свідоцтво № 0791, видано рішенням 
Аудиторської палати України від 26.01.2001 
року № 98, подовжено рішенням аудиторської 
палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 
24.09.2020 року. 

Свідоцтво про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ 

відповідно до Розпорядження Національної 

комісії, що здійснює Державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг від 17.09.2013 
№ 3234 (реєстраційний номер Свідоцтва 0063), 
продовжено Рішенням № 3109 від 10.12.2015 р., 
сторк дії Свідоцтва з 17.09.13 р. до 24.09.2020р. 

Аудитор - Величко О. В. 

Сертифікат аудитора серія А № 005182, 
виданий рішенням АПУ № 249/3 від 26.04.12 
р. дійсний до 23.04.2017 р. 

01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37 

02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

044 565-77-22, 565-99-99 

Згідно з Договором № 139 від 07.03.2017 р. ТОВ "Аудиторська фірма "Імона -
Аудит" (надалі - аудитор), що діє на підставі Свідоцтва № 0791, видано 

14 



рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено 
рішенням аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 

24.09.2020 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг від 17.09.2013 № 3234 (реєстраційний номер 
Свідоцтва 0063), продовжено Рішенням № 3109 від 10.12.2015 р., строк дії 

Свідоцтва з 17.09.13 р. до 24.09.2020р ,Свідоцтва АПУ про відповідність 

системи контролю якості (№ бланку 0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 № 
252/4), провела аудиторську перевірку річної фінансової звітності 
ТОВ "ФК "СОКУР". 

~'Аудиторська фірма "Імона -Аудит" Свідоцтво № 0791, 
видаио рішенням Аудиторської палати У країни від 26.01.200 І 
року № 98, подовжено рішенням аудІПорської палати України 
від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року, Свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ 

відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 

здійснює Державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг від 17.09.2013 № 32~4-{~еєстраційний номер Свідоцтва 
0063), продовжено Рішеннім № 3109 від 10.12.2015 р., сторк 
дії Свідоцтва з 17.09.1)1'. до 24.09.2020р.Свідоцтво ЛПУ про 
відповідність систе~й контролю якості (№ бланку 0250, 
Рішення ЛПУ відJі5.07.2012 № 252/4) 

/. 

Аудитор ,if?f~t~ Величко О.В. 
(сертифікат а!дитора серія·~ № ./·)t~4В~а'~ ріІ11енням ~уди:орської 
палати Укр~ши № 10?, вщ 2 ·П -,lJO~'>~· ~·;,]~rір6довжении р1шенням 
Аудиторськ01 палати Украши № 249 ~;'~1~~~~/~~іfоку до 23.04.2017 року) 

,\\,,:\t, ~~2з?~// д:::){і! 

Генеральний директор '·{~·.;~':':.?·st.f.fff/)P' Величко О.В. 
(сертифікат аудитора серія А № 0051 " ; -~ ·'-""" й рішенням Аудиторської 
палати України № 109 від 23.04,-2002 року, продовжений рішенням 
Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року) 

Дата аудиторського висновку: 24 березня 2017 року 

Дата і номер договору на проведення аудиту: 

Договір від 07.03.2017 р. № 139 

Дата початку та закінчення проведення аудиту: 

з 07.03.2017 р. по 24.03.2017 р. 

Дата видачі висновку 24 березня 2017 р. 
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Додаток І 
до Національноrо положення (сгандарrу) 

;i 
' 
1 бухm.лтерськоrо обліку 1 "Загальні вимоm до фінансової звітності" 

., 
:у 
"' Дата (рік, місяць, чнсло) 

1.-ємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ 
:;} "СОКУР" 
~jрія lІІев_ч_е~н-"-.• -с-ь-кн-й~рв-н~-о-н-м'.К"н'і~ .• ----------------------------заКОАТУУ 

':Jзаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальиіс110 за КОПФГ 

Jономічної діяльносrі Надання інших фіиаиоовнх послуг (крім страхування та пенсійного за КВЕД 
-;j _,_._бе_'п,еч_е_н_н~•)~,_н_._•_._;._,_· ______________________ _ 

:1я кількість працівників 1 ~5=~~~~~========--~=~====-~--=--~-----i,J. телефон провулок КИЯНІВСЬКИИ, буд. 7 А, ШЕВЧЕНКШСЬКИй р-н, м. КИІВ, КИІВСЬКА обл., 04053 2724246 

L виміру: тис. rрн. без десяжового знака (окрім розділу IV Звіtу про фінансові результати (Звіtу про сукупний дохід) (форма 

.
І'°.~ шові показники якого НаJІОДЯ1ЬСЯ в rривнях з копійками) 
:_Іно (зробити позначку "v'' у відповідній клітинці): 
;іmоженнями (стандартами) бухгалтерського обліку 

:jкнародннми стандартами фінансової звітності 
$' 

І на 

Баланс (Звіт про фІнаиоовий стан) 

31 грудна 2016 р. 

ко~ 2017 І 02 07 
38749600 

8039100000 

240 --
64.99 

• ;t 

АКТИВ 

І 

Код 

рядка 

2 

На початок 

звітного періоду 

3 

Форма .№1 Код за ДКУДІ 180100=1 

І На кінець 
' звітного періоду _ 

4 ' 
LНеоборотиіакrнви 

1000 

Jісна вартість 1001 

Jпичена амортизація: 1002 

_tршені капітальні інвестиції: 1005 

-!Jнізаооби 1010 

~існа вартість 1011 

1012 

);_иційна нерухомість 1015 
-.Jісна вар'rість інвестиційної нерух:омосrі 1016 

іона варrість довгострокових біолоrічних активів 1021 

; пичена амортизація довгострокових біологічних акmвів 1022 

-Р ~трохові фінаноо.ві інвестиції; 

-~лі~овуються за методом учасrі в капіталі 
J mдпрнємств 
-ft1JIOкoвa дебіторська заборгованість 

;· uчені податкові активи 

очені аквізиційні витрати 

JK коштів у централізованих страхових резервних фондах 

ЮООротиf ЗК'!ИВН 

за розділом І 

П. Оборотні активи 

kчі запаси 

JШСне вИроб11нц1В0 

і біОлоrічні активи 

одержані 

JСЬВ:іізаборговаиість за продукцію, товари, роботи, послуги 

_о~~-~}~rованість за розрахунками: 
_811~ а~самн 

1030 

1035 

1040 

1045 

1050 

1060 

1065 

1090 

1095 

1100 

1101 

!102 

!103 

!104 

шо 

l115 
1120 

1125 

1130 

1135 

1136 

1140 

1145 

1155 

1160 

1165 
1166 

1167 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

211 766 

211 766 

912 

319 041 

9 151 

81 

81 

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

489 795 

-
-

-
-

489795 

-
-
-
-
-

11 

10 

574 

10 762 

1 104 

922 

922 

' І 
--і 

J 

' 
І 

:~ 
і 

--~ 

-3 
' 



-------------------------7:?\' 

.-11 
у тому числі в: 1181 
резервах довгострокових зобов'язань 

-
-

1182 
1183 

резервах збитків або резервах належних виплат 
"р-,-,,~р-в-ох~н-,-,.-р-об~л-он-нх~п-ре~,,.---.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;~~~~t--~~~~~~~~~~~-+~~~~~~--~~~~«ідnJ 

інших страхових резервах 1184 

Інші оборотні акгиви 1190 
Усього за розділом П 1195 

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 
Баланс 1300 

Пасив Код 

ридка 

2 
L Власний капітал 

Зареєсtрованнй (пайовий) капітал 1400 
Внески до незареєстрованого cтatyn1oro капіталу 1401 
Капітал у дооцінках 1405 
Додатковий капітал 1410 

1411 

-
-

329187 

-
540 953 

Па початок 

звітного періоду 

3 

5 ооо 

-
-
-
-

13374 

503169 

На Іdнець 

звітного періонv 

4 

5 500 

--~ 

1412 Накопичені КУРсові різниці ~ 
f7==~~0::.:~-==-'-'=="'----~~~~~~~~~~~~~~-+-;..;;;--+~~~~~~~~~+-~~~~~~~-1Ju,cm 
Резервний капітал 1 250 '--1415 І 250 

(І 309) 1420 Нерозподілений прибуток (непокри111й збиток) (1 668) npt 
1425 ( ) ( 

1430 ( - ) ( 

-1435 І Інші резерви змі, 

4941 

-

1495 

1500 

Усього за розділом І 5 082 обі~ 

rnс;;:с=:::::;:;;,-;;;;:;;:П.;;;:'Д~оfв=rjо~ст~ро;:::"°:="='~'="=б=""='=иза===н="="='='="=без~п='="='"="=="~~~~~~-+---,,..,"'"-t~~~~~~~~~~~~t-~~~~~~~~~--jfпу ' 
Відстрочені подаn<ові зобов'язання - • ..... ваj 

1505 -
211 766 
294 054 

-

1510 
1515 
1520 

Довгострокові кредиm банків 195 742 ~ 

г!~н_ш_і=д=о_в_rос~ч>_,__о_ко~•~і_w~б_ов_'_•_'ан~""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+--+~7--+~~~~~------~~~~t-~~~~=2=9_4=0=5=4--~~алпро~-:. 
Довгострокові забезnечення - _ 

1521 -
1525 -
1526 -
шо -
1531 -

~інші страхові резерви 1534 -
l_Інвестиційні контракги 1535 - - У ЩІ 
і~Пр;=::н=,о~в=н~й~ф~о~н~д"""""'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-f---і-15~4~0.--+-~~~~~--~~~~~t-~--~~~--~~~\!!' дохі 

І Резерв на виплату джек-поту 1545 - - cnp'j 
! Усього за розділом П 1595 505 820 489 796 ~ 

ІП. Поточні зобов'язання і зябезпечення доХ• 
Гки::оро==т=к=о=с=тро::::к=о=в'і=кр~о~дн=:тн:;с,б~а=н=к~ів==-===~=====.о=с====-==="---~~~~~~~t--І~6NО~О.---+-~~~~~~-~~~~~-f~~~~~~--~~~"JІtсі11ЬJ 

Векселі видані 1605 - - д' " 

товари, роботи, послуги 1615 12 7 ~ 
розрахунками з бюджетом 1620 75 - fП'DЗі 
у тому числі з податку на прибуток 1621 75 • ~ 

розрахунками зі страхування 1625 - о' 
розрахунками з оплати праці 1630 - Y/f/t:, 

Г-tп'-о~то=ч=н~а::::кре:::::дн;;;;;то=р=о=ь=к=а~"с':<бо=р=rо::::в=ан=і=с=тьс=,а::-:о=дер==жа::::н=н=м=н=--=ав=ан==с=ам::::н~~~~~~-t~І~6і3~5~+-~~~~~~-~~~~~-f~~~~~~~~~-+і!І~~;tІj 

Поточна кредиторська заборгованістt. за розрахунками з учасниками 1640 - - с ____ п_ -_'11 __ )_:"_І=' 
Поточна кредиторські заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - • -= 

~-П_о_то_ч~н~•-кр_._е=ди~rорс~_ь_к_а_,_аб_о~р=•=о=•=•н=і='-ть~"'---:оч>~ах~о=во=ю"-''°"=·=л=ь=н=і'=по=с.~~~~~~-+--'1=6~5~0~+-~~~~~~-~~~~~-+~~~~~~~-~~~~.-віJ!!J/і, 
Поточні забезпечення 1660 7 22 g_t'.f!~~ 

Доходи майбуrnіх періодів 1665 - - IJiJI_":, 
Відстрочені комісійні доходи від перес'Іраховиків 1670 -
Інші поточні зобов'язання 1690 
Усього за розділом Ш 1695 

IV. Зобов'А3ання, пов'язані з необоротнuм~и_JВМИ, 
утримуваними али продажу, тя група~ в'6Jittя 

V. 1:ість активів нед:ержавноrо пен'"иного фонду 

1700 

1800 
1900 

30098 
30192 

540 953 

8 262 
8291 

503169 

І 
\:>Д 
.фjІ 

-д9' 



КОДИ І 

----'-fіідприємство 
·' 

Дата (рік, місяць, число) 2017 І 02 І 07 І 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВІДАЛЬНІСТЮ за ЄДРПОУ ~~3~g=74~9~60~0~__,,:1 "ФІНАНСОВА КОМПАЮЯ "СОКУР" 

(найменування) 

13 374 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

503169 1а Рік 2016 р. 

[а кінець J 
~ого періоду !f 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

4 :І 
Стаття 

5 500 --~ 

- ,І 

1 
истий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

1 250 
(1 668) 

исті зароблені страхові премn 

преміі' підписані, валова сума 

преміі; передані у перестрахування 

зміна резерву незароблених премій, валова сума 

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 
5082 обівартість реалізованої продукції 
------"11,,ru"Варів,робіт, послуг) 

ucmi понесені збитки за страховими вuплатаии 

"'' 9"'5"1"42,___~аловий: 
294 054 

прибуток 

збиток 

__ - ---с;1,v0хід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
бов'язань 
хід (витрати) від зміни інших страхових резервів 

· зміна інших страхових резервів, валова сума 

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 

і операційні доходи 

утому числі: 

_____ .,. дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

489 796 
дохід від первісного визнання біологічних активів і 

----і!\ 
сіЛьськогосподарської продукціі' 

-----411 дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

7 tМ'іЩєтративні витрати 
fПОати на збуг ·· 
шіо!'rераційні витрати 

у• і!!~Jиу числі: 
-----~ ~.иift.P,iJtnи від зміни вартості активів, які оцінюються за 

~~ftі,~е..еливою вартістю 

22 

8 262 

:!f!Wc~ii11й результат від операційної діяльності: 
," ''\С 

Код 

РядІ<а 

2 
2000 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2050 
2070 

2090 
2095 
2105 

2110 
2111 
2112 
2120 
2121 

2122 

2123 

2130 
2150 
2180 
2181 

2182 

2190 

( 

( 

( 
( 
( 

8191 

~І!Щу.Іасrі в капіталі 
2195 ( 
2200 
2220 
2240 

\ІІf;!!,.~ислі: 2241 
:~~~','іff!qгодійно(~і!~~' 
1!1~.~ати • _ "'iz~>1 . /. 2250 
'Щуq~сті В Талі -~, \і;' / 2255 
"і\t:и. :, ".н111'1С{тт' •• т R ~ D т 111 V !\ 2270 

6'J:ui'ii{IJI, інuинІІlіІ и, ·~нemqpui 'f""Ra'('l/'fi р 2275 

І К О 

( 
( 
( 

Форма N2 Код за ДКУдL 1801003 і 

За звітний 

період 

з 

91 515 
-
-
-
-
-
- ) ( 
-

91 515 

- ) ( 
-

-
-
-
-
-

- - 1 - -
' 

992 ) ( 494 >l -
- ) ( - ) 

48 ) ( - ) 
- -

90475 86 763 ! 

- ) ( - ) 

- -
44 296 47606 
7288 36 

- -
134 561 ) ( 132 885 ) 

) ( 
. 

) - -
7 851 ) ( 83 109 ) 

- -



---------------------

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

збиток 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
о пода ання 

'Чистий фінансовий результат: 
приб к 

збиток 

2290 
2295 
2300 
2305 

2350 
2355 

11. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 

1 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструменгів 

Накопичені курсові різниці 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
пщприємств 

Інший сукупний дохід 

Інший сукупний дохід до оподаткування 

Податок на прибуток, пов' язаний з іншим сукупним доходом 

Інший сукупний дохід після оподаткування 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 

Код 

рядка 

2 
2400 
2405 
2410 
2415 

2445 
2450 
2455 
2460 
2465 

( 

( 

353 
(6) 

359 

За звітний 

період 

3 

(359) 

ІП. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті , Код За звітний 

рядка період 

1 2 3 
Матеріальні затрати 2500 
Витрати на ormaiy праці 2505 713 
Відрахування на соціальні заходи 2510 156 
Амортизація 2515 
Інші операційні витрати 2520 171 
Разом 2550 1 040 

IV, РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 

1 
Середньорічна кількість простих акцій 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

Скоригований чистий прибуток (збиток) 

одну акцію 

Дивіденди на одну прос~у акцію 

Код 

рядка 

2 
2600 
2605 
2610 

2615 
2650 

За звітний 

період 

3 

Продовження дод 

) ( 81 589 ' 
(3) 

) ( 81 592 

За аналогіч 

період а; 

попередньо еІ\ 

року 01 
4 

(81 592) 

2 
282 
54 

156 
494 

( . .-· ... -·· ---- -- -=------~ Грєхова Зоя Сергіївна 

~е;tJ~ ________ У_ль_ш_и_на_н_а_т_ал_т_в_а_с_ил_ів_и~аІ"-.;'і'-:с-ІП~ 
// (/ 



F""' 
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~ження дода:І 

~ідприємство 
[_ коди -~ 

Дата (рік, місяць, число)· 2017 02 07 

------..: 
ТОВАРИСfВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ 38749600 

81 589 
(3) 

І 
КОМПАНІЯ "СОКУР" _j 

J 
,,~ 

(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за Рік 2016 р. 
ФормаNЗ КодзаДКУдІ 1801004] 

81 592 Стаття 

І 

аиалогіч . І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
період :, адходження від: 

шередньо. еалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

року • овернення податків і зборів 
4 тому числі податку на додану вартість 

., ільовоrо фінансування 

адходження від отримання субсидій, дотацій 

"~ адходження авансів від покупців і замовників 

Код За звітний період 

2 з 

143 097 136 094 

адХодження від повернення аванс1в 1 
F.=-"----'----7'-~~~-------------,-----т---г---------г------------і 

---~11.адходження від відсотків за залишками коштів на 
·, оточних рахунках 
·- адходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 

---~~~=~~~=~~=="'-"~=""-'=..,_-+~~+---~-------+-------~ 
адходження від операційної оренди 

-~=~Іfа,цходження від отримання роялn, авторських 
(81 592) '• инаrОрод 

І 
[_ 
~-

а,цходження від страхових премій 

16 028 

4 ідрахуиань на соціальні заходи 15 З 
2 бов:~язань з податків і зборів 227 

282 .прачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 91 
54 _а,1ання на оплату зобов'язань з податку на додану 

,1с;гь 

156 
494 

.а~ на оплату зобов'язань з ішпих податків і зборів 

аЧЦння на оплату авансів 
І\'!аІІІШ на оплату повернення авансів ---
111111}/ня fЩ оплату цільових внесків 

· ;~~~}/няна оплату зобов'язань за страховими 
.a:RJa~.И 

.Р~J;коштів від операційної діяльності 
У#,~~:'!Пів у результаті інвестиційної діяльності 

~ІІІШ від реалізації: 
Ііі<' jНі~есrицій 

136 

6 979 
151 098 

400 

823 
-j 

----1 
) ( 148 ) І 

) ( 226 )І 
) ( 64 ) ' 
) ( 

-------j 

50 ) ' 
) ( 1 ) 1 

) ( ) ' 

)( 49 ) 

) ( __ )І 
) ( ): 

-" ) ( )j 
) ( )і 

І 

) ( ) 
) ( 2 036 ) 

-----

134 393 
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