
ІІШІі надходження 3250 36 
Вюрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 397 ) ( 
необоротних активів 3260 ( )'( 
Виплаrn за дериваrnвами 3270 ( ) ( 

; 
Вюрачання на надання позик 3275 ( ) ( ~ 

;'j 
]\; Вюрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( ~і 

))? 

i 1нПІоїrосподарськоїодиниці 3280 

~ 
Інші платежі 3290 ( ) ( 
Чистий рух коПІтів від інвестиційної діяльності 3295 3 67 

ffl ІІІ. Рух коuпів у результаrі фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 500 
Отримання позик 3305 2 272 
Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 3310 ч ІІШІі надходження 3340 730 3 078 @ 

Вюрачання на: , 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( 
Погашення позик 3350 16 024 2 272 

J 

Сплюу дивідендів 3355 ( ) ( 
Вюрачання на спла'І)' відсотків 3360 ( 134 920 ) ( 132 681 
Вюрачання на спла'І)' заборгованості з фінансової 3365 ( ) ( 
оренди 

Вюрачання на придбання частки в дочірньому ( ) ( 
шдприємств1 3370 
Вюрачання на виплаrn некоmрольованим часткам у ( ) ( 
дочірніх підприємствах 3375 
ІнПІі платежі 3390 ( 546 ) ( 4 93& 

3395 -150 260 -134 54 
3400 841 -81 
3405 81 162 
3410 
3415 922 81 

" Грєхова Зоя Сергіївна 

У льПІииа Наталія Василівна 

і 



Е 2017 КОД~2 ~ І Зб 

-~ 
---~@'ємство 

Дата (рік, місяць, число) 

ТОВАРИСГВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСГІО "ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ 
КОМПАНІЯ "СОКУР" L 38749600 ' 

~·--_j 
(найменування) 

Звіт про власний капітал 

за Рік 2016 р. 

Форма№4 КодзаДКУД\ 1801005 

Код Зареє- Капітал Додат- Резер- Нерозпо- Нео- Вилу- Всього 

67 ряд- стропа- у дооцін К'ОВИЙ в ний ділений пла- чений 

прибуток чений капітал 
(непокри- капітал Стаття 

ка ний - ках капітал капітал 
(пайовий) 
капітал тий 

2 272 збиток) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
шок на початок 

з 078 4000 5 ооо l 250 (І 237) 5 013 

2 272 4005 
4010 

132 681 4090 (72) (72) 

на початок року 4095 5 ооо l 250 (І 309) 4941 

й прибуток 
к) за звітний 

4100 (359) (359) 

й сукупний 

4 938 за звітний 

-134 54 д 4110 

-81 нка (уцінка) 

162 4111 

81 4112 

4113 
іншоrо сукупного 

асqЦійованих і 
,·-, 

4114 ,m,дприємств 

дохід 4116 
• ' б >'!ІР~ у.ку: 

4200 

4205 

4210 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
і Сума чистого прибутку 
' . 
на матер~альне 

заохочення 4225 
(j 
% Внески учасників: f 

"" Внески до капіталу 4240 500 (500) )fт • 
І Погашення заборго-

І 
ваності з капіталу 4245 500 

Вилучення капіталу: ! 
:ij 

І Викуп акцій (часток) 4260 " 
w 

j 

· Перепродаж викуп- '~ 

t ' 
-~ лених акцій (часток) 4265 1 -~ 

Ануmовання викупле-

них акцій (часток) 4270 
: Вилучення частки в 
І . . 

4275 ! кап1тал1 

Зменшення номіналь-

ної ва тості акцій 4280 
ктші зміни в капіталі 4290 

1 

Придбання (продаж) 

І неконтрольованої 
частки в доч1рньому 

пщприємств1 

Разом змін капіталі (359) 

Залишок на кінець 

року 1 250 (І 668) 

-"") 
Грєхова Зоя Сергіївна 

------- --
Го ~.tz-tд.t У льшина Наталія Василівна 

с~ 



1 
Примітки до фінансової звітності 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР)) за 2016 рік. 

І. Орrаиізаційиа структура 

Компанія була зареєстрована у 2013 році і веде свою діяльність на території України. Компанія є 
товариством з обмеженою відповідальністю та була заснована у відповідності з діючим 

---+--законодавством України. 

--+--

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

не має безпосередньої материнської компанії. 

Інформація про товариство: 

№ Показники Дані 

--+---41 з/п 

1 Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР)) 

--+--іІ2 Код за ЄДРПОУ 38749600 

---+-~ 3 Адреса 04053, м.Київ, провулок Киянівський, будинок 7 А 

-~-~4 

5 

Дата внесення останніх 

змін до установчих 

докуменпв 

Основні види 
діяльності 

ЗаКВЕД 

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 

14.12.2016р. 

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення); 

64.19 - інші види грошового посередництва; 

64.91 - фінансовий лізинг; 
64.92 - інші види кредитування. 

б :· \ • Офіційна сторінка в 
· і,нтернеті 

1·. •~І·;'№Реса електронної 
·.·.· •j.с•.Jі()шти 

http://www.zvitnist.com.ua/38749600 

fk _ sokur@ukr.net 

· .:мzяі>rаном управління є Загальні Збори Учасників Товариства. 
·.~~ількість працівників Товариства протягом звітного періоду - 5 чол. 
· ~Ї~ТЬ затверджена до випуску Наказом Директора № 02-ОД від 07.02.2017 р. 

с\·~·.аадапня інформації. 
)jОвою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 

.f~~~JІ(Народні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 

.~~з'Fлумачень міжнародної фінансової звітності. 
лі'!'J.~~сова звітність Товариства беззастережно відповідає всім вимогам діючих МСФЗ, що 

і,!Рилюднені на веб-сайті Міністерства фінансів Україин. 
,} стандарти, що вперше застосовуються до фінансової звітності за рік, що закінчився 
~р,: 



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

.No Стандарти 

п/п 

1 МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» «Рахунок придбань часток учасп 

спільних операціях» 

Зміни до МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» «Роз'яснення допустимих методі 

амо тизації» 

Зміни до МСФЗ 16 та МСФЗ 41 «Сільське господарство» поправки «Плодонос 

ОСЛИНИ» 

Зміни до МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність» «Метод пайової участі в окреми 
інансових звітах» 

Зміни до МСФЗ 5 «Непоточні активи, що утримуються для продажу та припинен 
діяльність», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 1 
«Виплати працівникам», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (пакет щорічн 
пок ащень цикл 2012-2014) 

Зміни до МСФЗ 28, МСФЗ 10, МСФЗ 12 «Інвестиційні організації: застосуван 
виключення з вимоги п о консолідацію» 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули ч 

на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стан· 
дати їх вступу в силу: 

Застосовуються Стандарти 

до річних 

звітів, що 

заве ш ються 

31 грудня 2017 «Проект перегляду вимог до розкриття інформації (поправки 

року до МСФЗ (IAS) 7» 

Визнання відстрочених податкових активів у відношенні нереалізованих ri 
збитків (поправки до МСБО (IAS) 12)» 

31 грудня 2018 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за догово ами з покупцямю> 
року «Операції по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ (IAS)l2)» 

31 грудня 2019 МСФЗ (IFRS)16 «Договори орендю> 
року 

Очікується, що дані стандарти не зроблять суттєвого впливу на фінансову з 

Товариства. 

Відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, ТОВ «ФК «СО КУР» надає у Примі. 

фінансової звітності за 2016 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фін 
звітності для розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний 

Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, я 

відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною частиною зв 

відповідають фінансовому стану та діяльності Товариства. ТОВ «ФК «СОКУР» складає_ 

комплект своєї фінансової звітності за 2016 рік у складі: 
Форма № 1 Баланс 
Форма № 2 Звіт про фінансові результати 
Форма № З Звіт про рух грошових коштів 

Форма № 4 Звіт про власний капітал 
Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ. 



учасп 

Звітність складається станом на 31.12.2016 року. 

Фінансова звітність складається у національній валюті України (гривні), яка є 
функціональною валютою. 

Ступінь округлення - в тисячах гривень. 

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності 

ртизації» підприємства. 

' методі Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові 

----:!!результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків 
лодоносн. здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, 

----«зобов'язань, доходів та витрат. 

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за 
----"8 виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається прямим методом, при 
1рипинен 
МСБО 1 якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат. 

~ окреми· 

щорічн Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки --- такого не вимаrається відповідно до будь-якого МСФЗ. 

Товариство залишає незмінними представлення та класифікацію статей у фінансовій 
тосуван звітності від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або 
____ класифікації статей у фінансовій звітності, ТОВ «ФК «СОКУР» здійснить рекласифікацію 

fl ці стан 

порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному 

випадку. 

В Примітках до фінансової звітності розкривається інформація про характер основного 
коригування статей і їх оцінок, які були необхідні для приведення у відповідність до МСФЗ. 

3. Облік інфляції. 

За рік, що закінчився 31.12.2016 р. кумулятивний приріст інфляції за трирічний період 
---:fІс!(лав 101,18 % ((124,9%:100*143,3%:100*112,4%:100)*100-100). Згідно МСБО 29 «Фінансова 

звітність в умовах гіперінфляції», необхідність перераховувати фінансові звіти за цим стандартом 
є питанням судження. Керівництво Товариства вважає, що кількісний індикатор кумулятивного 

:------"і!іІрівня інфляції за трирічний період «100 відсотків і вище» є основним фактором при виявленні 
ізованих іnерінфляції, але він не є єдиним, та не повинен розгЛЯдитись ізольовано від інших факторів. 

Монетарні статті у звіті про фінансовий стан Товариства не перераховуються, тому що 
------'!І!Вс:\Н'.JІо вже виражені в одиниці виміру на кінець звітного періоду. Оскільки немонетарні активи 

:-,)1,.,2:-:)->>-~1'~.~·~риства оцінені за справедливою вартісТІО на 31.12.2016 р., то вони також не підлягають 
. $Р~Рахунку. Товариство вважає, що коригування показників звіту про фінансові результати та 
.,~й~.}ІРО рух грошових коштів має несуттєвий вплив та фінансова звітність є корисною і 
. g"1:'t9;i,iipнo відображає результати діяльності і фінансовий стан. 

Примі 
1чам фі 

з 

,; І 



-----., 
} 

j 
Функціональна волюта та волюта подання звітності. Національною валютою Укр~ 
гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фін : 
звітність за МСФЗ. У ся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до ти ' 

Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахув. 

накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносят' 
придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає ва' 

матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відно·. 

до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демон 

перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Приб 

збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надхо 
від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на" 
ОСНОВІ. 

Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або зб' 
тому періоді, в якому вони були понесені. 

Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання актив 

визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків ко 

використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш 

відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому 

Знос орендованих активів не нараховується. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані, оцінюються 

придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. 

Амортизація нараховується на вартість придбання активу. Амортизація визнається у приб 

збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного викор . 
нематеріальних активів поwнаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскі 
найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, прит 

цьому активу. 

Запаси. Запаси відображаються за фактичною вартістю. При вибутті запаси 

методом середньозваженої вартості. 

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість - це договірні 

покупцям і іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. 

фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (заборгован 

якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу), 

довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). 

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська 
виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і по 
неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 

Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 

переданих активів. 

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентно 

враховують за первинною вартістю, вказаною в рахунку-фактурі (договорі). 

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істотним результат дисконтування для короткос 

дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

Довгострокова дебіторська заборгованість в ТОВ «ФК «СОКУР» враховує. 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з викори 

рахунку оцінного резерву. 



Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 
створюється резерв сумнівних боргів. 

Для розрахунку суми резерву ТОВ «ФК «СОКУР» визначає вірогідність стягнення 
заборгованості по кожному дебіторові, і нарахування резерву робить тшьки по тих дебіторах, 
стягнення заборгованості з яких сумнівне. 

Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. 

Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує фінансові активи в наступні категорії. 

Фінансові інвестиції. 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються відповідно до 
МСФЗ 7, МСФЗ 9, МСБО 32. 

ТОВ «ФК «СОКУР» визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання тоді і лише тоді, коли 
су або зб ТОВ стає стороною договірних положень щодо цього інструмента (п.З.І.І. МСФЗ 9). 
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Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових активів признається з використанням 
методу обліку за датою операції. 

При первинному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ТОВ «ФК «СОКУР» 

вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції. 

Після первинного визнання ТОВ «ФК «СОКУР» враховує фінансові зобов'язання за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням 

встановлених МСФЗ виключень. 

Ц.цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОКУР» фінансові 
активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 9, а саме як фінансові активи, 
Що. оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються за 

справедливою вартістю. 

,іііrя фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю активу є 
Ційіl · публікованих біржових повідомлень. При застосуванні біржових курсів необхідно 
враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з обсягами цінних 
ІІаnерів, що враховуються на Балансі ТОВ «ФК «СОКУР». 

Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінансового активу 
J!.Становлюється застосовуючи метод оцінювання. 

Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання признається 
в ТОВ «ФК «СОКУР» таким чином: ,_----_<>.,-! 

··~~){ід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справедливою 
.р~істю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відбивається у складі прибутку або збитку : 

80~.ід або збиток по фінансовому активу, наявні для продажу, признається в іншому сукупному 
?~ку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют; 

·~~/( або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за амортизованою 
.:~~І<), признається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а також 
.~·амортизацію . 

. ;.,)~Ь кожного звітного періоду ТОВ «ФК «СОКУР» оцінює об'єктивні свідчення того, що 
\\.;11.~ові активи знецінилися, до яких відносяться: 

Ж,Фінансові утруднення боржника або емітента; 
.. ення договору, порушення термінів оплати; 

:::· .•• вість банкрутства або іншої реорганізації позичальника . 
.. ~~та дебіторська заборгованість. 

/'>> 

;~~ та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка 
Jgється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові. 
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Кредити та дебіторська заборгованість включаються до складу поточних оборотних акти: 

винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. 

класифікуються як необоротні активи. 

Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має. 

Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії вклю 

грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таЕ 

дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. 

Фінансові активи та зобов'язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за ї: 
справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим підтвердж 

справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток врахов: 
під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та 

угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на 

угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в . 
вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. 

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов'яЗ 

дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. 

Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше одноrg 

за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути ~ 

справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається Щ 
дисконтування майбутніх грошових потоків, використовуючи поточну ринкову процентну q 
наявну у розпорядженні Компанії для аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтN 
має суттєвий вплив на формування фінансових результатів. :І 

1,) 

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові акти!\! 
(а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія п· 
фактично всі ризики і виtоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані з 
фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Kd. 
зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному; 

непов'язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж. 

Грошові кошти та іХ еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають з 

грошових коштів на рахунках в банку та у касі. 

Грошові кошти включають необмежені у використанні: 

- грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 311, 312; 

- грошові кошти на депозитних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 313; 

- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301. 

Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання с. 

визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді. Кредити 

фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням\ 
ефективної процентної ставки. 

Інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховує 
факту виконання контрагентом своїх договірних зобов'язань і оцінюються за справе 

варnстю. 

Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів· 
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Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але 
розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, коли цілком імовірно, що відтік 
економічних ресурсів буде потрібен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути 
достовірно оцінена. Умовні зобов'язання розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є 

малоймовірною. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до 

вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з 

податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або 

збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або 

капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого 

сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. 

Визнання виручки. ·Виручка від реалізації послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому 

дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється 

пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані 

за договором. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої 

або яка підлягає отриманню. 
[!е одног 
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отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

Виплати працівника. Для обліку усіх винагород працівників ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує 

МСБО 19. Працівник може робити підприємству послуги на основі повного робочого дня, 

часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі. 

Усі винагороди працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються як поточні, відповідно до МСБО 
19, що підлягають виплаті впродовж 12 місяців шсля закінчення періоду, в якому працівник 
здійснював послуги. · 

Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як заробітна плата, 

оплачувана щорічна відпустка, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витрати, 

обумовлені народженням і похованням, премії і пільги. 

В процесі господарської діяльності ТОВ «ФК «СОКУР» сплачує обов'язкові внески на соціальне 
~абезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених законодавством України. 

Зо.бов'язання по короткострокових винагородах працівникам оцінюються на основі, що не 
дисконтується. 

ЧІJ:ерації зі зв'язаними сторонами. ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує МСБО 24 для виявлення 
~рсунків і операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими операціями. Операція між 

>t-'t- --
~.!!'Язаними особами - передача послуг, ресурсів або зобов'язань між пов'язаними сторонами, 
~.~Злежно від того, чи стягується при цьому плата. 
\\>) 
... :~сІІий капітал. 

'"/-----

'·'Ш:г1шй капітал ТОВ «ФК «СОКУР» складає 5 500 тис.грн. 
-\--

, ~ом звітного періоду відбулося збільшення статутного капіталу на 500 тис.грн. шляхом 
.' ,!{Хуванням ТОВ «СО КУР» грошових коштів на поточний рахунок Товариства (Протокол 
· .... :них Зборів Учасників Товариства №26 від 14.12.2016 року) . 

. ·.;';'ок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними 
· И Учасників Товариства . 

. резер•внсJго капіталу складає 1 250 тис.грн. 
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Нерозподілений збиток станом на початок періоду складає І 309 тис.грн., на кінець періс 
збиток І 668 тис.грн. 

5. Операції із зв'язаними сторонами. 

Зв'язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського 

Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контро 

іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансов 

операційних рішень. Під час визиачения зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих ві 

а не лише на юридичну форму. 

На вимогу МСБО 24, у примітках до фінансової звітності товариство здійснює роз 
інформації щодо пов'язаних осіб. Пов'язаними особами ТОВ «ФК «СОКУР» є: 

ТОВ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ 38748675); 
Грєхова Зоя Сергіївна (ІПН 3046802022) 

На виконання вимог п.17 МСБО 24, ТОВ розкриває інформацію щодо компе: 
провідному управлінському персоналу, до якого відноситься Директор та Головний бухг 

звітному періоді управлінському персоналу нараховані поточні виплати у вигляді зар ·. 
плати. Винагород після закінчення трудової діяльності, інших довгострокових винагород, · 
при звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом звітного періоду товарне,, 

нараховувало та не виплачувало. 

6. Основні засоби (рядки 1010-1012 Балансу)- немає. 

7. Нематеріальні активи (рядки 1000-1002 Балансу) - немає. 

8. Запаси - немає. 

9. Аванси видані (рядок 1130 Балансу)- І тис.грн. 

1 О. Дебіторська заборгованість (рядки Балансу 1040, 1135, 1140, 1155) -

В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство нj 
інформацію про облікову політику та вартісні показники стосовно дебіторської заборгован<! 

Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної процентно~ 
враховується по первинній вартості, вказаній в рахунку-фактурі (договорі). Товариство Ц 
не істотним результат дисконтування для короткострокової дебіторської заборгов 

враховує її по первинній вартості. 

у тисячах гривень 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходш 

бюджетом 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

У сього дебіторська заборгованість 

31 грудня 2016 

489 795 

574 
11 

10 762 

501142 

11. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядки 1165 та 1167 Балансу) 

Грошових коштів, що є в наявності на рахунках товариства, але недоступних у вико 

на балансі, не має. 

Згідно з вимогами, товариство розкриває склад окремих статей звіту про рух 

коштів, які об'єднують декілька видів грошових потоків, а саме: 
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товарне 

іоргован 

юцентної 
1риство 

:аборгова. 

ю рух 

- у статті «Інші надходження» розділу І відображено надходження основного боргу за 
договором фінансового лізингу- 16 024 тис.грн., помилково отриманих коштів - 4 тис.грн. 

- у статті «Інші витрачання» розділу І відображено витрачання на повернення помилково 
перерахованих коштів - 4 тис.грн., перерахування за договором про відступлення права вимоги_ 
6 926 тис.грн., сплату штрафу та пені - 48 тис.грн., інші платежі - 1 тис.грн. 

- у статті «Інші надходження» розділу ІІІ відображено надходження від повернення 
поворотньої фінансової допомоги - 730 тис. грн. 

- у статті «Інші платежі» розділу ІІІ відображено платежі з надання поворотної фінансової 
допомоги - 330 тис.грн:, надання безповоротної фінансової допомоги - 181 тис.грн., видачу 
безвідсоткової позики - 35 тис.грн. 

у тисячах гривень 

Грошові кошти на рахунку в банку 

Усього грошові кошти та їх еквіваленти 

2. Векселі видані - Векселів виданих Компанія немає. 

Витрати на позики 

31 грудня 2016 

922 
922 

При складанні фінансової звітності Товариство використовує базовий підхід до обліку 
витрат по позикам, відображений у МСБО 23 «Витрати на позики». 

Витрати за позиками (відсоткові та інші витрати, що понесені у зв'язку с залученням 

позикових коштів) визнаються у якості витрат того періоду, в якому вони були понесені, з 

відображенням у Звіті про фінансовий результат. 

Сума довгострокових кредитів банків на початок періоду складає 211 766 тис.грн., на кінець 
-195 742 тис.грн. 

, 
13. Виплати працівникам та пенсійні зобов'язання. 

Для обліку винагород робітників товариство застосовує МСБО 19 «Виплати працівникам». 
Всі виплати працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР>> враховуються як поточні, у відповідності 

до МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення періоду, в якому 
робітник працював. Зобов'язання по короткостроковим винагородам робітникам оцінюються на 
основі, що не дисконтується. 

До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди, такі як: 
-заробітна плата, 

-оплачувані щорічні відпустки, 

-виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 1 витратами, обумовленими 

ІJа}>одженням і похованням, 

':,/ - інші додаткові виплати. 
•);. Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали - 713 тис.грн., відрахування на 
.·9міальні заходи - 156 тис.грн. 
-,",):\[+,' 

:;', На вимогу МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 32 «Фінансові 
ументи: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструментю>, у примітках до фінансової звітності 

:S>f> .. ивається така інформація. При первинному визнанні фінансового активу або фінансового 

Щ~gязання ТОВ «ФК «СОКУР» вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції. 
Після первинного визнання ТОВ «ФК «СОКУР» враховує фінансові зобов'язання за 

вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням 
юалеFшх МСФЗ виключень. 
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В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СС 

фінансові активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 9, а С< 
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові актив 
оцінюються за справедливою вартістю. 

Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вщ 

активу є ціна біржових повідомлень, що публікується. При застосуванні біржових 
необхідно враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з обс 

цінних паперів, що враховуються на Балансі ТОВ «ФК «СОКУР». 

Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінан( 

активу визначається за іншими методами, в т. ч. з використанням методу оціню~ 

Підтвердженням справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана ціна пр1 

фінансового активу в угоді між зацікавленими, освідомленими та непов'язаними особами. 
Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання 

визнається в ТОВ «ФК «СОКУР» таким чином: · 

- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справещ 

вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відображається у складі прибут~ 
збитку: : 

- дохід або збиток по фінансовому активу, який не призначений для продажу, визнається в і~ 
сукупному прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют; ., 

- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за амортизо' 
вартістю, визнається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а.. 

через амортизацію. 

Протягом звітного періоду відбулося розірвання договору на купівлю та продаж 

паперів шляхом підписання Додаткової угоди до цих договорів. У зв'язку з чим в· 
повернення фінансових інвестицій Товариству на суму 6 888 тис.грн. та повернення 

паперів продавцю на суму 14 153 тис.грн. 

Довгострокові 

фінансові інвестиції 

Поточні фінансові 

інвестиції 

Балансова вартість 

наОl.01.2016 наЗl.12.2016 

9 151 1 104 

Сп аведлива ва тість 

наОl.01.2016 на 31.12.2016 

9 151 1 104 

15. Кредиторська заборrованість (рядки 1615, 1620, 1660, 1690) -

Кредиторська заборгованість є видом зобов'язань, що характеризують суму 

належних до сплати на користь інших осіб. Кредиторська заборгованість - заборгованіст 

особам, у тому числі власним працівникам, що утворилася при розрахунках за мате 

виробничі запаси, що були придбані, роботи і послуги, при розрахунках з бюджето . 
первинному визнанні в ТОВ «ФК «СОКУР» кредиторська заборгованість врахов 

відбивається у балансі за первинною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості о 

активів або послуг. 

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істотним результат дисконтування для короткос 
кредиторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

ТОВ «ФК «СОКУР» здійснює переклад частини довгострокової кред 

заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату балансу за умовами до 

повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. Довгострокові зоб 

враховуються за вартістю, що амортизується, з використанням методу ефективної ставки 
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у тисячах гривень 

Поточна кредиторська заборгованість за 

-товари, роботи, послуги 
- розрахунками з бюджетом 
Поточні забезпечення 
Інші поточні зобов'язання 

Усього кредиторська заборгованність 

31 грудня 2016 

7 

22 
8 262 

8291 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

ТОВ «ФК «СОКУР» визнає в якості резервів: резерв відпусток, який формується виходячи 

з фактичного фонду оплати праці і кількості невикористаних днів на кінець звітного періоду; 
резерв сумнівних боргів. Резерв використовується тільки на покриття тих витрат, відносно яких 
він був спочатку визнаний. Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду. 

Станом на початок та кінець звітного періоду інші довгострокові зобов'язання за 

забезпеченими, відсотковими, іменними облігаціями ТОВ "ФК "СОКУР" складають 294 054 
тис.грн. 

16. Податки до сплати, крім податку на прибуток - немає. 

17. Доходи від основної діяльності (рядок 2000 Ф. № 2) -

Чистий дохід від реалізації товарів-, робіт, послуг- 91 515 тис.грн. 

18. Адміністративні витрати 

у тисячах гривень 

Заробітна плата та відповідні нарахування на 
соціальні заходи 

rнші витрати 

}'сього 

;:,:':,::::) 

2016 р. 

(869) 
(123) 

(992) 

І?•·lнші операційні доходи та витрати (Рядки 2120 та 2180 Ф.№ 2) 

&\~~исячах г ивень 

.л·раф та пеня за результатами перевірки 
~~.ого інші операційні витрати 

~ИШі доходи та витрати (Рядки 2240 та 2270 Ф.№ 2) 

2016 . 

2016 

(48) 
(48) 
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дохід від продажу цінних паперів 

У сього інші доходи 

собівартість цінних паперів 
. . . 

уцшка цшних папер1в 

Безповоротня фінансова допомога 

У сього інші витрати 

відсотки за договором фінансового лізингу 

вщсотки за депозитом 

Усього інші фінансові доходи 

відсотки за кредитом 

відсотки за облігаціями 

Усього фінансові витрати 

7 288 

7 288 

(7 289) 

( 382) 
( 180) 

(7 851) 

44 295 

1 

44 296 

( 43 663) 

(90 898) 

(134 561) 

Протятом звітного періоду товариство отримало чистий збиток у розмірі - 359 тис. грн. 

21. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою зві 
попереднього року та виправлення помилок. 

У звітному році Товариством було здійснено коригування нерозподіленого приб: 
початок періоду у сумі 72 тис.грн. у зв'язку з донарахуванням податку на прибуток за поп 
період згідно Акту перевірки Податкової інспекції. 

22. Події після дати балансу 
Товариство при складанні фінансової звітності враховує події, що відбулися після 

дати, відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 «Події після звітного r 
та розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну інформацію: 

Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подіі 

вимагають коригування після закінчення звітного періоду. 

Суттєвих подій, які не вимагають коригування після закінчення звітного пері( 

потребують розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення звітного пе 

було. 

Подій, які вимагають коригування після закінчення звітного періоду, не було. 

23. Додаткова інформація. 
У зв'язку із тим, що звітність за МСФЗ повинна містити інформацію за попередні n 

більшому обсязі в порівнянні з формами, що затверджені Міністерством фінансів 
додатково надаємо Баланс та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2015 р.: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 
ФоDма N 1 

На початок На кінець 
Актив Код рядка звітного звітного 

періоду періоду 

1 2 з 4 
І. Необооотні активи 

Нематеріальні активи 1000 - -



~----" "-"·"- "~~ 

первісна вартість 1001 - -
. 

накопичена амоотизація 1002 - -
незавеошені капітальні інвестиції 1005 - -. 
основні засоби 1010 - -... 
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Інвестиційна неnvхомість 1015 - -

.. 
пеовісна вартість 1016 - -

_ накопичена амоотизаuія 1017 - -
-довгострокові біологічні активи 1020 - -

·. nовгострокові mінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 1030 -
інших підприємств -

;_' інші Фінансові інвестиції 1035 - -
.. 

nовгостоокова дебіторська заборгованість 1040 214 766 211 766 
Відстрочені податкові активи 1045 - -

·. Інші необооотні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 214 766 211 766 

11. Оборотні активи 
. Запаси 1100 - -

Виробничі запаси 1101 - -. 
Незавершене виробництво 1102 ' - -
Готовая поодvкция 1103 - -. 
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 -

· ооботи, nослvги -
·. 

-дебіторська забоогованість по оозоаvvнками: 

.. за виданими авансами 1130 - 1 
·. з бюджетом 1135 - 1 

:. грн. ... v томv числі з nодаткv на nРибvток 1136 - -

····.··• 

:_:з наоахованих доходів 1140 926 912 

совою зві ' · із внvтоішніх оозоаvvнків 1145 - -
' 
··Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 316 889 319 041 
Поточні Фінансові інвестиції 1160 90 800 9 151 

oro "'1~ ·~rооші та їх еквіваленти 1165 162 81 
·ок за поп ;: Витати майбутніх періопів 1170 - -

:·rнші оборотні активи 1190 - -
: Усього за розділом 11 1195 408 777 329 187 

.. .)!'·Необоротні активи, утримувані для продажу, 1200 -та гnvпи вибуття -
шся після лане 1300 623 543 540 953 

звітного п 

На початок На кінець 

~ння под1 Пасив Код рядка звітного звітного 
.· періоду пеоіодv 

1 2 3 4 
ого періо. І. Власний капітал 

:ітного пе З'Sоеєстоований капітал 1400 5 ооо 5 ооо 
\'Кі!nітап v дооцінках 1405 - -
~-5ІіЬдатковий капітал 1410 - -

ю. \Р:~Зеовний капітал 1415 - 1 250 
1:неЬозподілений прибvток (непокритий збиток) 1420 81 605 (1 237) 
'·•Неоплачений капітал 1425 - -

шередні п 
Ііvчений капітал 1430 - -
· ого за Розділом І 1495 86605 5 013 

~інансів • •,:,ЩДовгострокові зобов'язання і забезпечення 
:.2015 р.: . :·Ві.!tстDочені податкові зобов'язання 1500 - -

°''дбвгостРокові кредити банків 1510 211 766 211 766 
ftiiut довгостоокові зобов'язання 1515 294 054 294 054 
QSгОстооковізабезпечення 1520 - -
ОВГостоокові забезпечення витоат nеосоналv 1521 - -

__ ~~_Ьове єЬінансvвання 1525 - -
•·!Сього за Розділом 11 1595 505 820 505 820 
'~Х:~}.І: ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
~{{о~откостоокові коедити банків 1600 - -
··,!:'l'!!missorv notes issued 1605 - -
::~-~:~очна кредитооська забоогованість за: 
?Ь:Ь~rостроковими зобов'язаннями 1610 - -
;;то'!:'ьи. ооботи. послvги 1615 1 12 
''---/-

13 

/' 



розрахvнками з бюджетом 1620 1 з 

v томv числі з податкv на прибvток 1621 - з 
розрахvнками зі стоаvvвання 1625 - -
розраwнками з оплати праці 1630 - -
за одержаними авансами 1635 - -
З V\.ІЗСНИКЗМИ 1640 - -
із внvтрішніх розрахvнків 1645 - -
Поточні забезпечення 1660 8 7 
Доходи майбvтніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 31 108 зо 098 
Усьоrо за розділом ІІІ 1695 31118 30 120 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 1700 -

rоvпами вибуття -
Баланс 1900 623 543 540 953 

Звіт про власний капітал 

за 2015 р. 

Форма №4 

, 
Стаття Код Зареє- Капіта Додат- Резер- Нерозпо- Нео пл Вил у- І 

рядка стровани лу ковий в ний ділений аче- чений ,:і 
й дооцін капітал капітал прибуток ний капіта 

(пайовий ках (непокри- капіта л 

) тий л 

капітал збиток\ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Запиwокна 
початок 

року 4000 5000 . . . 81 605 . -
Кориrування: 
Зміна облікової 
політики 4005 - - - - - - -
Виправлення , 

помилок 4010' - . . - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - -
Скориrований 

зали-

шок на початок 
' 

року 4095 5000 - - - 81 605 - -
Чистий поибvток 

(збиток) за звітний 
період 4100 - - - . (81 592) - -
Інwий сvкvпний 

дохід за звітний 

neDioд 4110 - - . - - - -
Дооцінка (уцінка) 
необооотних активів 4111 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 

фінансових 
інстnvментів 4112 - - - - . - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - -
Частка іншого 
сукупного ; 
доходу 

асоційованих і 
' 

спільних 
ПіДПDИЄМСТВ 4114 - - - ' - - - -
Інший сукупний 
дохід 4116 - - - - - - - ' 
Розподіл ' 

прибутку: 
': Виплати власникам 

(дивіденди) 4200 - - - - - - - і 

Спрямування ' 
пРибvткv 
до зареєстрованого 

капіталv 4205 - - - - - - -



;--~і·<'">-·""""";;' 

Ві ах вання до 

резервного 

4210 капітал 1 250 1 250 
сума чистого 

прибутку, 
належна до 

бюджету 

відповідно до 
законодавства 4215 
Сума чистого 

прибутку 
на створення 

спеціальних 

цільових ондів 4220 
Сума чистого 

прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225 
Внески учасників: 

Внески о капітал 4240 -Погашення 

заборго-

ваності з капітал 4245 
Вил у- Вилучення 
чений капіталу: 
капіта Вик n акцій часток 4260 
л 

Перепродаж викуп-

лених акцій 
часток 4265 

9 
Анулювання 
викупле-

них акцій часток 4270 
Вилучення частки в 

капіталі 4275 
Зменшення 
номіналь~ 

ної ва тості акцій 4280 
Інші зміни в капіталі 4290 
Придбання 

частки в 

дачі ньом 

пі п иємстві 4291 
Разом змін у 

капіталі 4295 1 250 82 842 
Залиwок на кінець 

ок 4300 5000 1 250 1 237 

~З,{:', --------------------

Голови У льшнна П.В. 


