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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

38799845

Територія

Печерський район м. Києва

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

240

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності

Управління фондами

Середня кількість працівників1

4

за КВЕД

Адреса, телефон

Андрія Іванова, буд. 10, м. КИІВ, 01010, т.: 0442330154

66.30

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

2
3
1
-

3
3
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090
1095

2

3

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

1125

99

176

1130
1135
1136

-

-

1140

-

-

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

23
6 814
8
-

13
7 764
-

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

6 944

7 953

-

-

6 946

7 956
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

7 000
(124)
(-)
(-)
6 876

8 000
(128)
(-)
(-)
7 872

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

1

3
2
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ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
1
2
19

4
1
3
6

-

-

-

10

-

-

-

-

48
70

60
84

-

-

-

-

6 946

7 956

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «Компанія з управління активами
Підприємство
за ЄДРПОУ
38799845
«АСГАРД-ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

187

67

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

187
(-)

67
-

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

-

-

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(192)
(-)
(-)

(191)
(-)
(-)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(5)
60
(-)
(-)
(50)

(124)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
5
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
4
збиток
2355
(-)

4
(-)
(124)
1
(125)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

За
звітний
період

-

-

4

(125)

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
78
32
82
192

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
55
20
1
115
191

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «Компанія з управління активами
Підприємство
за ЄДРПОУ
38799845
«АСГАРД-ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
110
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик

4

-
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ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
72
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(87)
Праці
3105
(75)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(33)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(13)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(-)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
128
(61)
(30)
(22)
(9)
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(-)

(-)

3190
3195

(64)
-90

(2)
4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

60
-

4
-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(1 000)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
-940
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
1 000
Отримання позик
3305
28
Надхлдження від продажу частки в дочірньо- 3310
му підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(-)
Погашення позик
3350
6
Сплату дивідендів
3355
(-)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(-)
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
1 022
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
-8
Залишок коштів на початок року
3405
8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
-

(-)
4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
8

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

01

38799845

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
7 000

4
-

5
-

6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
(124)

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7 000
-

-

-

-

(124)
4
-

-

-

6 876
4
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

1 000
-

-

-

-

-

-

-

1 000
-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

(8)

-

-

(8)

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

1 000
8 000

-

-

-

( 4)
(128)

-

-

996
7 872

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
6 876
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ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» .
1. Інформація про компанію з управління активами
Повна та скорочена назва підпри- ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ємства:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮа«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИа«АСГАРД-ФІНАНС,ТОВ
«КУА «АСГАРД-ФІНАНС»
Код за ЄДРПОУ:
38799845
Дата державної реєстрації:

171 070 102 0000 050315 від 17.06.2013р.
Виписка видана 19.06.2013р.
державним
реєстратором Печерської районної в м. Києві
Державної адміністрації;
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації
Україна
Юридича адреса
вулиця А.Іванова , будинок 10, м. Київ,
01010, Україна
Фактична адреса
вулиця А.Іванова , будинок 10, м. Київ, 01010,
Україна
Основний вид діяльності
Код КВЕД 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у
сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення;
Код КВЕД 66.30 Управління фондами (основний);
Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на www.zvitnist.com.ua/38799845
якій доступна інформація про підприємство
asgardkua@gmail.com
адреса електроної пошти
телефон/факс
(044) 233-01-54

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами інституційних інвесторів .
У звітному році Товариство здійснювала управління активами двох пайових
інвестиційних фондів : ПВНЗІФ «АСГАРД-ІНВЕСТ» та ПВНЗІФ «АСГАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Товариство має таку ліцензію:
• ліцензія серія АЕ № 263186, видана НКЦПФР – 07.08.2013 року, строк дії
ліцензії з 07.08.2013 року необмежений, на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
Загальна кількість працівників Товариства становила 5 чоловік на 31.12.2015 р.
Станом на 31 грудня 2015 р. учасниками Товариства були:
№ Назва / П.І.Б. учасника (засновника)
з/п
1.
2.

Юридична особа:
ТОВ «АТОМСЕРВИС»
Фізична особа – громадянка України:
Попова Тетяна Анатоліївна
ВСЬОГО:

Частка
в Статутному
капіталі, %

Частка
в Статутному
капіталі, грн.

99,99

7 999 200,00

0,01
100%

8 00,00
8 000 000,00

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від
16.07.1999 року, вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо
організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в
сферу дії цього стандарту.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то
керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових
активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту впливає на фінансову звітність Товариства.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення

зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 16 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші
особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової
звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».
Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про
поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
Особливістю облікової політики Товариства, яка застосована до формування
фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, є врахування вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Вплив вимог МСФЗ 1 на формування цієї фінансової звітності як першої
фінансової звітності за МСФЗ більш детально наведено в розділі 4 цих Приміток.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Оскільки фінансова звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року є першої фінансової звітності за МСФЗ, то облікова політика, яка
застосована при формуванні цієї фінансової звітності, як вказано в п.3.2.1 цих
Приміток, основана на МСФЗ, зокрема, на МСФЗ 1. В той же час, фінансова
звітність Товариства за попередній період, що закінчується 31 грудня 2014 року,
була підготовлена у відповідності до вимог Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які були основою для облікових політик попередніх періодів.
Застосування МСФЗ Товариством вперше для формування фінансової звітності обумовило зміни в облікових політиках, які застосовувалися до попереднього порівняльного періоду. Тому облікові політики для підготовки фінансової
звітності за МСФЗ були застосовані на початок та кінець попереднього періоду
ретроспективно відповідно до вимог МСФЗ 1 (див. розділ 4).
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно
до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на адміністративну
діяльність. Iнформація про характер витрат наведена в п. 7.2, 7.3 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень, щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
• фінансові активи, вартість яких відображається за історичною собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у
банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена
в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише
тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням
рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є
істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі
групової оцінки.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді
сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується
за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. На
звітну дату Товариством не створено резерв покриття збитків від зменшення корисності .
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що
оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце
на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити
справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та
мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового
курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають
у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо,
щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих
оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої
вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від
справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому
стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою
діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів
емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів,
наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка,
за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком
із нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює
сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом

ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких
більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
будівлі
- 2 %;
машини та обладнання - 7-15%
транспортні засоби - 17 -20%
меблі
- 20 - 33%.
інші
- 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат,
яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом очікуваного строку їх використання, але не більше
10 років. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
На дату звіту об’єктом нематеріальних активів є:
• ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – 3,0 тис.грн.
Ліцензія Товариства безстрокова - нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизується.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за
винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або
згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з
цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна
достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання
орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту
нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю.
Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати
на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
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3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо
його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції,
пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики
та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор
на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за
сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю
мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між
фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика
нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із
стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності
на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна
оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами
про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від
оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток,
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку
зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у
результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в
балансі та їх податковою базою. Відстрочених податкових зобов’язань з податку на
прибуток на дату звiту не має.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити
суму зобов’язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння
фінансової звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених
далі умов:
1) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за
проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
3) суму доходу можна достовірно оцінити;
4) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з
виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у
звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді,
що й відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання,

будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються
за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату
визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за
монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому
вони виникають.
3.10.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Товариство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність
за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ
є 01 січня 2014 року.
Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ повинна включати:
1) узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його
власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
i) дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
ii) дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014
року;
2) узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період
у найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік).
Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий період.
Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2014 року (дата переходу на
МСФЗ) представлено наступним чином:
Статті

1
Нематеріальні активи
Основні засоби
Фінансові активи
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Усього, непоточних активів
Запаси
Торговельна та інші дебіторська заборгованість
Інші активи
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів
Усього поточних активів
Усього, активів
Відстрочені податкові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Короткострокові забезпечення
Торговельна та інші кредиторська заборгованість
Усього, зобов’язань
Разом, активи мінус зобов’язання
Статутний капітал
Емісійний дохід
Резерв переоцінки основних засобів
Резерв переоцінки інвестицій, доступні для продажу
Безоплатно одержані необоротні активи
Нерозподілені прибутки/збитки
Разом, власний капітал

Пояс- Попере- Виправ- Вплив МСФЗ
нення дні П(С) лення переБО
поми- ходу на
лок
МСФЗ
2
3
4
5
6
3
3

3
1

3

203

-49

154

6814

6814

7017
7020

-49
-49

6968
6971

19

19

19
7001
7000

-49

19
6952
7000

1
7001

-49
-49

-48
6952

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ
1

Визнання витрат та зобов’язань відповідному періоді

Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 років та прибутку за роки, що закінчилися цими датами у фінансовій звітності за П(С)БО) та за
МСФЗ, надане наступним чином:

Звітність за П(С)БО
Виправлення помилок
Відстрочені податки
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання
Переоцінка основних засобів
Зміна справедливої вартості інвестиційної
нерухомості
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
Інші (нетто)
Звітність за МСФЗ

2015
2014
Капітал Прибуток Капітал Прибуток
7874
4
6876
-125
(2)

7872

4

1

1

6877

-124

Звіт про рух грошових коштів
Перехід на МСФЗ не привів до значних коригувань у звіті про рух грошових
коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, у зв’язку з тим, що застосування
Товариством П(с)БО для формування фінансової звітності в цілому відповідало
вимогам МСФЗ:

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»

За П(с)
БО

Чистий рух коштів від
операційної діяльності
Чистий рух грошових
коштів від інвестиційної
діяльності
Чистий рух грошових
коштів від фінансовоi
діяльності
Вплив змін курсів обміну валют на грошові
кошти
Чистий рух грошових
коштів за звітний період

-90

2015
Вплив
За
переходу МСФЗ
на МСФЗ
та виправлення
помилок
-90

За
П(С)
БО

4

2014
Вплив пеЗа
реходу на МСФЗ
МСФЗ та
виправлення
помилок
4

-940

-940

4

4

1022

1022

0

0

-8

-8

8

8

5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО
та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах,
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні
події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних
МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що
фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не
суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам,
та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток
та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового
інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що
не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на
оцінку фінансових інструментів.
5.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2015 портфель банківських депозитів у національній валюті
та портфелi депозитів у iноземнiй валютi в банках вiдсутнi.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Кошти, розміщені в ПАТ «Прайм-банк», відображаються в балансі за нульовою
вартістю, оскільки зазначений банк знаходяться в стадії ліквідації. Кошти Товариства, розміщені в АТ «УкрСиббанк»,ПАТ «БАНК СІЧ» та АБ «УКРГАЗБАНК» , відображені в балансі за номiнальною вартістю.
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності
ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті
однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті
про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
Методики оцінювання
справедливою
вартістю
Грошові кошти та Первісна та подальша
їх еквіваленти
оцінка грошових коштів та
їх еквівалентів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Інструменти
Первісна оцінка інструменкапіталу
тів капіталу здійснюється
за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої
був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється
за справедливою вартістю
на дату оцінки.
Дебіторська заборгованість

Поточні
зобов’язання

Метод
оцінки
(ринковий,
Вихідні дані
дохідний,
витратний)
Ринковий Офіційні курси НБУ

Ринковий,
витратний

Первісна та подальша
Дохідний
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється
за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних
грошових потоків на дату
оцінки.
Первісна та подальВитратний
ша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється
за вартістю погашення

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вхідні
грошові потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вихідні
грошові потоки

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
Використання вхідних даних (3-го рівня ієрархії ) у звітному періоді для періодичних оцінок справедливої вартості не мало суттєвого впливу на прибуток
(збиток) Товариства.
6.3. Рівень ієрархії сп1раведливої вартості, до якого належать оцінки
справедливої вартості
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

Дата оцінки
Інвестиційна нерухомість
Довгострокова
дебіторська заборгованість
Інвестиції доступні
для продажу
Інвестиції, до погашення
Фінансова оренда

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

2015
2014
2015
31.12.15 31.12.14 31.12.15
–
–
–
–

–

–

7764
–

6814
–

–
–

–

–

–

2014
31.12.14
–

3 рівень
(ті, що не мають
Усього
котирувань і не
є спостережуваними)
2015
2014
2015
2014
31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7764
–

6814
–

–

–

–

–

–

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
Протягом 2015р та 2014р. переведень між рівнями ієрархії не було.
6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
Активів 3-го рівня ієрархії в звітному періоді у Товариства не має.
6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою
вартістю

1
Фінансові активи
Інвестиції доступні для продажу
Інвестиції, до погашення
Довгострокова дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Фінансова оренда
Короткострокові позики
Торговельна кредиторська заборгованість

Балансова Справедливартість
ва вартість
2015 2014 2015 2014
2
3
4
5
7764 6814 7764 6814
176
0

99
8

176
0

99
8

49
3

27
0

49
3

27
0

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації
Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ
Дохід від реалізації інших послуг
Всього доходи від реалізації

2015
187
187

2014
67
67

7.2. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Доходи від реалізації інвестицiй , доступних для продажу
Всього

2015
60
60

2014
-
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Інші витрати
Витрати вiд реалізації інвестицiй , доступних для продажу
Всього
7.3. Адміністративні витрати
Витрати на оплату праці персоналу
Вiдрахування на соціальні заходи
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
Інші
Всього адміністративних витрат

2015
50
50

2014
-

2015
78
32
82
192

2014
55
20
115
190

7.4. Податок на прибуток
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Дохiд з податку на прибуток, що відображається у звіті про фінансові результати Товариства складається із поточного податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України та становить за 2015р.- 1тис. грн.; за 2014р.- 1 тис. грн. Відстрочених податкових активiв
за звiтний перiод у Товариства не має.
7.5. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2015 об’єктом нематеріальних активів є ліцензія НКЦПФР на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – 3,0 тис.грн.
Ліцензія Товариства безстрокова , амортизацiя на нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації не нараховується.
7.6. Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років основнi засоби на балансi Товариства
вiдсутнi.
7.7. Інвестиції, доступні для продажу
31 грудня 2015
Кількість
Вартість
цінних папе- пакету
рів, шт
ЦП, тис.
грн.
Iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ
6782
6781
«КУА «Холдинг Груп» (ЗНВПIФ
«АВК»)
Iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ
983
983
«КУА «Холдинг Груп» (ЗНВПIФ
«ЛАЙФ САЙЕНС»)
Всього
7764

31 грудня 2014
Кількість
Вартість
цінних па- пакету ЦП,
перів, шт
тис.грн.
6815

6814

-

6814

7.8. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

31 грудня 2015
176
13
189

31 грудня 2014
99
23
122

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз дебіторської заборгованості, представлено наступним чином:
До 12 мic.
Вiд 12 до 18 мiс
Всього

31 грудня 2015
143
46
189

31 грудня 2014
70
52
122

7.9. Грошові кошти
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
31.12.2014р. становлять 8 тис. грн.; станом на 31.12.2015р.- вiдсутнi. В касі Товариства станом на 31.12.2015р. грошові кошти відсутні . Станом на 31 грудня 2015
та 2014 років банкiвськi депозити вiдсутнi.
7.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав
8 000 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7 000 тис. грн.
7.10. Короткострокові позики
Короткострокові позики станом на 31 грудня 2015 року представлені позикою
ТОВ «ПРО ФАКТОР ГРУП » та позикою вiд засновника Попової Т.А. Розмiр позики ТОВ «ПРО ФАКТОР ГРУП» становить 39,2 тис. грн., розмiр відсотків за
користування позикою - 5 % , відсотки розраховуються та сплачуються одночасно
з погашенням позики . Позика вiд засновника Попової Т.А. в сумi 10 тис грн.
-безвідсоткова.
7.11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Заробітна плата та соціальні внески
Інші
Всього кредиторська заборгованість

31 грудня 2015 31 грудня 2014
3
0
2
1
9
21
70
48
84
70

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов’язання.
8.1.1. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на
угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних
обставин та інформації.
8.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають
під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства
або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.

1
Надання позик (кредиторська
заборгованiсть)
Виплати заробiтної плати
управлiнському персоналу

2015
2014
Операції з
Всього Операції з Всього
пов’язаними
пов’язаними
сторонами
сторонами
2
3
4
5
16
28
24

24

17

17

На кінець звітного періоду Товариством було визначено пов’язаними особами
2 (два) учасника Товариства (див. п.1 Приміток) та управлінський персонал.
Станом на 31.12.2015 року кредиторська заборгованість Товариства перед
пов’язаними особами становить 12 тис. грн.
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників,
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого
впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його
пом’якшення.
8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська
заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
ризиками:
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів
за Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки
дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Кошти Товариства, розміщені в ПАТ «Прайм- банк» на дату звiту в сумi 2 тис.
грн. вiдображаються за нульовою вартістю, оскільки зазначений банк знаходяться
в стадії ліквідації. Дане знецiнення не має значного впливу на фінансовий стан чи
результати діяльності компанії, хоча Керівництво має впевненнiсть у поверненні
цих коштiв.
8.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення у фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних
курсів.
Валютний ризик Товариства вiдсутнiй у зв’язку з вiдсутнiстю фінансових
інструментiв, номінованих в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсоткових ставок. Вiдсотковий ризик Товариства вiдсутнiй у зв’язку з вiдсутнiстю
на дату звiту боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
8.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською забор-

12

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
гованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових
коштів від операційної діяльності.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.
Статутний капітал Товариства складає 8 000 000 грн., що відповідає вимогам Рішення від 23.07.2013 року № 1281 Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституціональних інвесторів (діяльності з управління активами)Сплачено
повністю грошовими коштами.
Власний капітал товариства станом на 31.12.15 складає 7 872 000 грн., що
відповідає вимогам Рішення від 23.07.2013 року № 1281 Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституціональних інвесторів (діяльності з управління
активами)», компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж
7000000 гривень.
8.5. Події після Балансу
Аналіз подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, показує, що ці події не мають суттєвого впливу на фінансовий стан Товариства.
9. Фінансова звітність Товариства затверджена Директором та підлягає
оприлюдненню.
Директор ТОВ «КУА «АСГАРД-ФІНАНС»

Т.А.Попова

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ТОВ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
про достовірність фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АСГАРД-ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2015 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«АУДИТ – СТАНДАРТ»
Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/ Фрунзе, буд. 2-6/32, ЛІТ.”А”.
Свідоцтво АПУ № 3345 від 26.02.04 року. Телефон 8 044 234-57-28.
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
КЕРІВНИЦТВУ ТОВ «КУА «АСГАРД-ФІНАНС»

		
РОЗДІЛ І. «ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
Вступний параграф
Основні відомості про Заявника:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» (надалі – «Товариство»).
Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 38799845,.
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н.,вул. Андрія Іванова, буд.
10,
Дата державної реєстрації: Товариство зареєстроване відділом державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району в
місті Києві Державною адміністрацією 17.06.2013р. за реєстраційним номером
171 070 102 0000 050315.
Станом на 31.12.2015р. Товариство філій не має.
Основні види діяльності:
• 66.30 - управління фондами;
• 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;
• 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
• 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
• 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
Товариство провадить свою діяльність на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензія АЕ № 263186,
видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.08.2013
року. Строк дії ліцензії: з 07.08.2013 року-необмежений.
Товариство здійснює управління активами інституційних інвесторів:
• Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АСГАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
• Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АСГАРД-ІНВЕСТ»
•
Дата внесення змін до установчих документів:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС» засноване 17.06.2013р. протоколом Загальних зборів Учасників за №1 відповідно до Закону України «Про Господарські Товариства».
Учасниками сформовано та внесено грошовими коштами в статутний капітал
Товариства 8000 000, 00 (вісім мільйонів) гривень.
ЗМІНИ:
Державну реєстрацію змін зареєстровано відділом державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації 22.12.2014р. за реєстраційним номером 107 010 5000
2050315

Державну реєстрацію змін зареєстровано відділом державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації 03.07.2015р. за реєстраційним номером 107 010 5000
5050315
Управління Товариством здійснюють:
Директор – Попова Тетяна Анатоліївна
Кількість працівників - 4 працівників.
Ми провели аудит - відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та вимог згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 991 від
11.06.2013р. - фінансової звітності, яка включає: «Звіт про фінансовий стан»
(Баланс, Форма №1), «Звіт про сукупні прибутки та збитки» (Звіт про фінансові
результати, Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про
власний капітал» (Форма №4), загальну інформацію про діяльність Товариства за
2015 рік, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та
інших Приміток і іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу
з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ до цієї фінансової звітності (надалі
разом – «фінансова звітність»).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці 1 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи: розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; відсутність порівняльної
інформації (крім балансу); допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та
інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової
звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2015 р.
Відповідальність управлінського персоналу:
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітці 1. Це визначає той факт,
що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової звітності на 31 грудня 2015 р. в існуючих обставинах.
Відповідальність аудитора:
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування
й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність
не містить суттєвих викривлень
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур
залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.
Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Звертаємо увагу, що станом на 31 грудня 2015 року по статті балансу «Поточні фінансові інвестиції», обліковуються фінансові інвестиції, які оцінюються на
дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції
на базі наміру продажу частини цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок
про суттєвість впливу невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову
звітність, оскільки на дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не
реалізована.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відповідає
заявленій концептуальній основі складання звітності, з урахуванням об’єктивних
обмежень і прийнятих допущень, та складена в усіх суттєвих аспектах, відображає
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та
рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до основи бухгалтерського
обліку, описаної в Примітці 1, законодавства України та МСФЗ.
Пояснювальний параграф
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 1 в частині:
• пояснення обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»,
на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р. в
частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Звіту про
фінансовий стан;
• пояснення ймовірності внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час
складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ.
Товариство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність за
МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ
є 01 січня 2014 року.
Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ включає:
узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його
власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
- дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
- дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014
року; узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період у
найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік).
Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий період.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на
той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України,
з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх
та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги
передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан,
результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Примітка 1. Основи бухгалтерського обліку
У цій примітці аудитори наводять інформацію, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосовуваних П(С)БО на МСФЗ до фінансової звітності, а
саме:
• розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
• відсутність порівняльної інформації (крім балансу);
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• допущення, прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як
очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ
станом на 31.12.2015 року.
Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2014 року. З урахуванням
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»,
якщо Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2014 року, у його фінансовій звітності за звітний період 2015 рік не наводиться порівняльна інформація за 2014 рік (крім балансу). Перша фінансова звітність Товариства, складена
за МСФЗ, подається за 2015 рік і має містити інформацію в балансі станом на
01.01.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, та звіти про фінансові результати, звіти про рух
грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2014 і 2015 роки, відповідні
примітки, в тому числі порівняльну інформацію. Вимоги до фінансової звітності
загального призначення та склад повного пакету фінансової звітності відповідно
до МСФЗ наведено у МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Пункт 21 МСФЗ
1 передбачає, що для відповідності МСБО 1 перша фінансова звітність суб’єкта
господарювання за МСФЗ має містити принаймні три звіти про фінансовий стан
(баланси), два звіти про сукупні доходи (звіт про фінансові результати), два окремі
звіти про прибутки та збитки (якщо їх подають), два звіти про рух грошових коштів
та два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що включають
порівняльну інформацію.
Таким чином, фінансова звітність Товариства, яке відповідно до законодавства складає фінансову звітність за МСФЗ і обрало датою переходу на МСФЗ
01.01.2014 року, не є повним пакетом фінансової звітності.
Виходячи з певних обмежень, які накладає МСФЗ 1, та особливостей національного законодавства (наприклад, щодо відсутності порівняльної інформації
у фінансовій звітності за перший перехідний період застосування МСФЗ), можна виправдати обмежене використання МСФЗ застосуванням концептуальної
основи фінансової звітності спеціального призначення. Концептуальна основа
фінансової звітності спеціального призначення – це така основа, яка відповідає
інформаційним потребам певного кола користувачів. Тому до фінансової звітності перехідного періоду, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ,
доречно застосовувати саме концептуальну основу фінансової звітності спеціального призначення, а першу фінансову звітність за МСФЗ вважати такою, що
складена відповідно до концептуальної основи фінансової звітності загального
призначення.
Ще одним обмеженням, яке накладає МСФЗ 1 є те, що для складання
попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік і першої фінансової
звітності за МСФЗ за 2015 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на
31.12.2015. Тобто на 01.01.2014 р, 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. повинна застосовуватися єдина редакція МСФЗ на 31.12.2015 р. Таким чином, під час
аудиту фінансової звітності за 2015 рік є суттєва невизначеність щодо відповідності застосовуваних версій МСФЗ на дату переходу (01.01.2014р.) і на
першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2015р.) і цей факт треба враховувати при
розкритті концептуальної основи фінансової звітності за рік, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Концептуальна основа фінансової звітності за рік, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ може бути сформульована наступним чином: «Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р., є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО
на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій,
які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті
на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за
МСФЗ за станом на 31.12.2015 р.
Оскільки головною особливістю фінансової звітності за 2015 рік є відсутність
порівняльної інформації, аудит фінансової звітності за попередній період проводився виходячи з того, що концептуальною основою фінансової звітності були П(С)
БО. Відсутність порівняльної інформації, представленої у відповідності до МСФЗ,
за попередні періоди, що є об’єктивним обмеженням МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», надає особливого характеру застосуванню вимог МСА 510 «Перші
завдання з аудиту — залишки на початок періоду» та МСА 710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна фінансова звітність». МСА 710 під
порівняльною фінансовою звітністю розуміє порівняльну інформацію, до складу
якої входять суми та інші розкриття інформації за попередній період для порівняння з фінансовою звітністю поточного періоду. Рівень інформації, що входить до
складу цієї порівняльної фінансової звітності, є зіставним із рівнем інформації у
фінансовій звітності поточного періоду.
Згідно МСА 710 аудитори отримали достатні і прийнятні аудиторські докази
щодо того, чи була подана порівняльна інформація, яка включена до фінансової
звітності, в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами щодо порівняльної інформації
у застосовній концептуальній основі фінансової звітності. Виконати цю вимогу під
час аудиту фінансової звітності за 2015 рік аудитори не мали змоги з об’єктивних
причин, оскільки обмеження МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», що накладаються на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що передує першій
фінансовій звітності за МСФЗ, призводять до відсутності порівняльної інформації
(крім Звіту про фінансовий стан (балансу), який містить порівняльну інформацію
на 01.01.2015 року
РОЗДІЛ ІІ. «ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТИВНІ ВИМОГИ
Вимоги щодо розкриття наведеної нижче інформації наведені в пункті 6 частини ІІІ «Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті
інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», затверджених рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.2013р..
Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України .
Законодавством України встановлені вимоги до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку – компаній з управління активами. Так, згідно
пункту 2 статті 63 розділу VІ Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080- VІ від 05.07.2012р. встановлено, що статутний капітал КУА повинен становити не менше як 7 мільйонів гривень. Пунктом 3 статті 63 розділу
VІ Закону також встановлено, що частка держави в статутному капіталі КУА не
може перевищувати 10 %. За даними фінансової звітності Товариства статутний
капітал станом на 31.12.2015р. складає 8000000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00
коп.) – що відповідає положенням законодавства, які встановлені вищезгаданим нормативним актом.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що в статутному
капіталі Товариства відсутня частка держави – наведено достовірно.
- Законодавством України (Цивільним кодексом) встановлені вимоги до власного капіталу (чистих активів) товариств з обмеженою відповідальністю станом на
кінець кожного фінансового року. При порівнянні вартості чистих активів з сумою
статутного капіталу Товариства виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 2015 року складає – 7956 тис. грн.
Сума статутного капіталу на кінець 2015 року складає – 8000 тис. грн..

На нашу думку, твердження управлінського персоналу, що вартість чистих
активів (власного капіталу) Товариства станом на 31.12.2015р. відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині 4 статті 144 Цивільного кодексу
України – наведено достовірно.
Власний капітал товариства станом на 31.12.15 складає 7872 тис .грн., що відповідає Рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про
затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституціональних інвесторів (діяльності з управління активами)», вимоги до розміру власного капіталу ліцензіата :Товариство зобов’язане підтримувати розмір власного капіталу
на рівні не меншому ніж 7000 тис.гривень.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно
до застосованих стандартів фінансової звітності. Зазначається інформація про
суми активів, зобов’язань, зміни, які відбулися порівняно з попереднім періодом,
фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку (збитку), підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та зобов’язань.
Інформація про активи КУА.
Необоротні активи.
Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Нематеріальні активи станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства зафіксовані у сумі 3тис.грн .
Перевіркою встановлено, основні засоби та довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства відсутні.
Оборотні активи.
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Облік запасів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 2 «Запаси».
Станом на 31.12.2015 р. запаси на балансі Товариства не обліковуються.
Облік поточних фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності
згідно МСБО 32 « Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації».
Поточні фінансові інвестиції представлені акціями простими іменними українських емітентів станом на 31.12.2015р. складають 7 764 тис. грн., що відповідає
даним бухгалтерського обліку.
Звертаємо увагу, що поточні фінансові інвестиції, обліковуються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції на базі
наміру продажу частини цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок про
суттєвість впливу невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову
звітність, оскільки на дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не
реалізована.
Дебіторська заборгованість за послуги станом на 31.12.2015 року склала 176
тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.
Інша поточна заборгованість складає 13 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 року грошові кошти на рахунках Товариства відсутні.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного
періоду, збільшились і складають 7956тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»). Збільшення загальної вартості активів відбулось, в основному, за
рахунок збільшення вартості поточних фінансових активів. На нашу думку,
визнання, класифікація та оцінка активів Товариством здійснені відповідно до
МСФЗ.
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС»
Підтвердження реальності розміру зобов’язань та забезпечень.
Інформація про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової
звітності (МСФЗ).
Облік і визнання зобов’язань і забезпечень товариства відображається в фінансовій звітності згідно МСБО37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи» .
Станом на 31.12.2015 року Товариство не має довгострокових зобов’язань і
забезпечень.
Підтвердження достовірності розкриття інформації про поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання, що обліковуються на балансі Товариства станом на
31.12.2015р. складають, всього 84тис. грн. у тому числі:
за товари, роботи, послуги 3 тис. грн.;
розрахунки з бюджетом – 2 тис.грн.;
розрахунки зі страхування – 3 тис.грн.;
розрахунки з оплати праці – 6 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 10 тис.грн.;
інші поточні зобов’язання - 60 тис. грн.;
Зобов’язання відображені на балансі за достовірною оцінкою і в майбутньому
існує ймовірність їх погашення
Поточні зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, збільшились і відповідно складають 94 тис. грн.(ряд.1695 форми №1
«Баланс»). Збільшення зобов’язань Товариства відбулось за рахунок збільшення
інших поточних зобов’язань.
На нашу думку, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань та забезпечень
Товариством здійснені відповідно до МСФЗ.
Але Товариством не створюються суми резервів та забезпечень, зокрема
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам , як того вимагає МСБО
19 «Виплати працівникам».
Обсяг чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності за звітний період
складає 4 тис. грн.. Інформацію щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображено у формі №2 Звіт про фінансові результати (розкриття сум отриманих доходів,
понесених витрат та формування прибутку).
Формування та сплата статутного капіталу у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу.
Статутний капітал Товариства складає 8000 тис. грн..
Заявлені обсяги статутного капіталу Учасником фактично внесено грошовими
коштами в обсязі 100% шляхом сплати відповідної суми на поточний рахунок Товариства, а саме:
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ТОВ «Компанія з управління активами «АСГАРД-ФІНАНС»
- Документ №11 від 21.06.2013р. учасником оплачено 6 999 300,00 грн. (шість
мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч триста гривень 00 коп.) на поточний
рахунок Товариства в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», м. Київ;
- Документ №102 від 21.06.2013р. учасником оплачено 700,00 грн. (сімсот
гривень гривень 00 коп.) на поточний рахунок Товариства в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»,
м. Київ;
- Документ №3 від 23.07.2015р. учасником оплачено 999 900,00 грн. (дев’ятсот
дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) на поточний рахунок Товариства в АТ «Укрсиббанк», м. Київ;
- Документ №132 від 13.07.2015р. учасником оплачено 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.) на поточний рахунок Товариства в АТ «Укрсиббанк», м. Київ;
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені
Товариством обсяги статутного капіталу сформовано та сплачено повністю
у встановлені законодавством терміни (в день державної реєстрації) – наведено
достовірно.
Несплачена частка статутного капіталу– відсутня.
Відповідність резервного фонду установчим документам.
Законодавством України встановлені вимоги до резервного фонду (капіталу)
професійних учасників фондового ринку – компаній з управління активами. Так,
згідно абзацу другому пункту 2 статті 63 розділу VІ Закону України «Про інститути
спільного інвестування» №5080- VІ від 05.07.2012р. встановлено, що в компанії з
управління активами створюється резервний фонд (капітал) у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків
суми чистого прибутку.
Установчим документом Товариства є статут. Згідно положень статуту, в Товаристві повинен створюється резервний капітал (фонд) у розмірі 25% статутного
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми
чистого прибутку.
Станом на 31.12.2015 року резервний фонд Товариства не формувався внаслідок малого розміру прибутку.
Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або
недержавних пенсійних фондів.
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку дотримання Товариством вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які
здійснюють управління активами інституційних інвесторів для висловлення думки
щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства. Відповідно, ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо дотримання Товариством вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок складання та розкриття інформації
КУА, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів в усіх суттєвих
аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства.
Товариство у своїй діяльності дотримується вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1343 від 02.10.2012 року «Про
затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від
18.12.2012 ,№ 2349 від 10.10.2013,№ 1929 від 24.09.2013,№ 1249 від 23.09.2014,№
1711 від 16.12.2014.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю),
необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Згідно статуту Товариства, служба внутрішнього аудиту (контролю) - це визначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства. Загальними зборами учасників згідно наказу №8 від 07.07.2014 року було
призначено внутрішнього аудитора. Реалізація функцій внутрішнього аудитора
Товариства протягом 2015 року пов’язана з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за використанням коштів
та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського
обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію і оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності
Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності служби внутрішнього контролю. Відповідно,
ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують
розкриття в цьому аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора). Ми не
помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що Товариство не має
відповідну систему внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової звітності яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності
проводиться зовнішній аудит.
Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України.
В Статуті Товариства закріплені мета та предмет діяльності Товариства, права
учасників та умови їх дотримання, функції органів управління Товариства, система
моніторингу та контролю за діяльністю Товариства, функції посадових осіб Товариства, порядок розкриття інформації про Товариство, умови існування Товариства
в суспільстві.
Протягом звітного періоду в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори учасників – вищій орган Товариства. Він складається з учасників Товариства або призначених ними представників.
- Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Товариство дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведінки, закріплених у зазначеному вище Статуті.
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку
стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства. Відповідно, ми не помітили
нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського
персоналу щодо відповідності стану корпоративного управління, в усіх суттєвих
аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства.
Допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку:
Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у
процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, ознаки існування від-

носин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що
виходять за межі нормальної діяльності,
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності аудитором було
встановлено наступну інформацію стосовно пов’язаних осіб Товариства, а саме:
Особи, які контролюють Товариство:
Таблиця 1.
в статутНазва / П.І.Б. учасника (за- частка
ному капіталі
сновника)
грн.(%)
7 999 200,00
(99,99%)

Можливість здійснювати вирішальний вплив на управління
та/або діяльність Товариства
шляхом володіння часткою, що
відповідає еквіваленту 50 чи
більше % статутного капіталу

800,00 (0,01%)

Директор товариства

Юридична особа:
ТОВ «АТОМСЕРВИС»
Фізична особа – громадянка
України:
Попова Тетяна Анатоліївна

Наявність контролю на
звітну дату

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати
праці. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати не здійснювались.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з
пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі
нормальної діяльності Товариства, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору – не виявлено.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
Вважаємо, що твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події
після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.
В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту
560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур
або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати
оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора
про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал
Товариства.
Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА
Ступінь ризику визначена відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
від 09.01.13 № 1 на підставі наступних показників та характеризує рівень ризику
як низький:
Назва показника
Показник покриття
зобов’язань власним
капіталом
Показник фінансової
стійкості

Значення

Показник нормативу до якого потрапляє значення

0,01

<1

0,989441930

>0,5

До уваги аудиторів не потрапили після дати балансу жодні значні економічні
події, які могли б вплинути на здатність Компанії продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що мали б суттєвий вплив на фінансовий стан.. Проте
політична та економічна ситуація в Україні є вкрай непередбачуваною, що може
позначитися на діяльності Компанії, за обставин, які наразі не можливо оцінити.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридич- Товариство з обмеженою відповідальністю
ної особи відповідно до уста- « Аудиторська фірма « Аудит-Стандарт»
новчих документів:
32852960
Код за ЄДРПОУ:
Номер і дата видачі Свідоцтва
про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України:
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР:
Прізвище, ім’я, по батькові
аудиторів, що брали участь в
аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою
України:
Місцезнаходження юридичної
особи та її фактичне місце розташування:

№ 3345, рішення Аудиторської палати України
№ 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня
2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено
до 19 грудня 2018 року.
196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк
дії Свідоцтва продовжено з 24 лютого 2014 року
до 19 грудня 2018 року.

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора
№ 006083, серія «А», виданий Аудиторською
палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до
13.04.2016 року).
04080
м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,2-6/32
літера «А»

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту

29.01.2016р. № 11-06

- дата початку
-дата закінчення проведення аудиту

01.02.2015р.
22.02.2016р.

Директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТ-СТАНДАРТ»
В.М. Титаренко
Дата видачі аудиторського висновку: 22 лютого 2016 року

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

40097540

Територія

ПЕЧЕРСЬКИЙ

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності

за КОПФГ

240

за КВЕД

Інші види кредитування

64.92

Середня кількість працівників1
Адреса, телефон

01014, М.КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
1410

3
-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-

1

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Вилучений капітал

1430

(-)

(-)

1495

-

5 001

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

первiсна вартiсть

1001

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

накопичена амортизація

1002

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Основні засоби:

1010

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

первiсна вартiсть

1011

-

-

Усього за роздiлом IІ

1595

-

-

знос

1012

-

-

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

3

інші фінансові інвестиції

1035

-

5 000

розрахунками з бюджетом

1620

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

Iншi необоротнi активи

1090

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

1

Усього за роздiлом I

1095

-

5 000

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за роздiлом IІІ

1695

-

4

1700

-

-

1900

-

5 005

АКТИВ
1

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

4
-

На початок
звітного
періоду

Додатковий капітал

Усього за роздiлом I

I. Необоротні активи

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

II. Оборотні активи
Запаси

1100

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

-

5

за виданими авансами

1130

-

-

з бюджету

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття
БАЛАНС

-

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

-

-

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за роздiлом II

1195

-

5

III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

-

-

БАЛАНС

1300

-

5 005
На кінець
звітного
періоду

-

1155

На початок
звітного
періоду

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

Код
рядка

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

-

5 000

Капітал у дооцінках

1405

-

-

ПАСИВ

1
I. Власний капітал

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

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «Фінансова компанія «
за ЄДРПОУ
40097540
АСТРА ФІНАНС»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

8

-

2050

(-)

(-)

2090
2095

8
(-)

(-)
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ТОВ «Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інші операційні доходи
2120
Адміністративні витрати
2130
(7)
Витрати на збут
2150
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
2190
1
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
Інші витрати
2270
(-)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
1
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
1
збиток
2355
(-)

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

II. Сукупний дохід

2
2400
2405
2410

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2415

-

-

2445
2450

-

-

Код
рядка

Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
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)

За
звітний
період

2455

-

-

2460

-

-

2465

1

-

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
2
5
7

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2
2600

3
-

4
-

2605

-

-

2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «Фінансова компанія
Підприємство
за ЄДРПОУ
40097540
«АСТРА ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічзвітний ний період
Стаття
Код Заперіод
попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

-

-

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування

3010

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників 3015

2

-

Інші надходження

-

-

3095

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(2)

(-)

Праці

3105

(-)

(-)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(-)

(-)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(-)

(-)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку
на прибуток

3116

(-)

(-)

Витрачання на оплату зобов’язань з інших
податків і зборів

3118

(-)

(-)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(-)

(-)

Інші витрачання

3190

(-)

(-)

3195

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

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

3200

-

-

необоротних активів

3205

-

-

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Інші надходження

3250

-

-

фінансових інвестицій

3255

(5 000)

(-)

необоротних активів

3260

(-)

(-)

Виплати за деривативами

3270

-

-

Інші платежі

3290

-

-

(5 000)

-

Надходження від отриманих:

Витрачання на придбання:

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

5 000

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження

3340

-

-

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(-)

(-)

Погашення позик

3350

-

-

Сплату дивідендів

3355

-

-

Витрачання на сплату відсотків

3360

(-)

(-)

Інші платежі

3390

(-)

(-)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

5 000

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400

-

-

Залишок коштів на початок року

3405

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410

-

-

Залишок коштів на кінець року

-

-

3415

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ
40097540

«Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року

Код

Зареєстрований
капітал

2
4000

3
-

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал
4
-

5
-

Резервний
капітал
6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
-

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
-
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ТОВ «Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»

1

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Звіт про власний капітал (продовження)
4
5
6

2

3

7

8

9

10

4005
4010
4090
4095
4100
4110

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

4200

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

5 000
-

-

-

-

-

(5 000)
5 000

-

5 000

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

5 000
5 000

-

-

-

1
1

-

-

5 001
5 001

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2015 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТРА ФІНАНС»
Зміст приміток
1. Інформація про компанію
2. Основи подання фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.
2.3 Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.
2.4. Припущення про безперервність діяльності.
2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності.
2.6. Звітний період фінансової звітності.
3. Принципи облікової політики
4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих
помилок
5. Примітки до фінансової звітності
5.1 Статутний капітал
5.2 Резерви та забезпечення
5.3 Потенційні зобов’язання Товариства
5.4 Адміністративні витрати та інші операційні витрати
5.5 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
5.6 Управління ризиками
5.7 Операції з пов’язаними сторонами
5.8 Події після дати балансу
1. Інформація про Компанію
Повне найменування
Скорочене найменування
Юридична адреса:
Фактична адреса:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Тел/факс
Тип фінансової установи
Реєстраційний номер
Філії та представництва
Види діяльності згідно з ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТРА ФІНАНС»
ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»
01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59
01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59
40097540
(067)2453583
Фінансова компанія
13103253 с-во ФК № 667 від 10.12.2015 р.
відсутні
64.92 «Інші види кредитування»
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг
(крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Коржовський Володимир Борисович

Відомості про директора
Відомості про особу, уповноважену ТОВ «Аудиторська фірма «РАДА Лтд» (ЄДна складання фінансової звітності РПОУ 20071290)
та ведення бухгалтерського обліку

2. Основи подання фінансової звітності.
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ. Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі
стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки
тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та
01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в
сферу дії цього стандарту.
Стосовно МСФЗ 9 Фінансові інструменти, керівництвом Товариства прийнято
рішення про не застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 рок, оскільки термін
чинності стандарту перенесений.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь
округлення. Ця фінансова звітність складена в національній валюті України –
гривнях, якщо інше не зазначено в окремих звітах та примітках. Одиниця виміру
– тисяча гривень.
2.4. Припущення про безперервність діяльності. Фінансова звітність
Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності. Фінансова звітність
Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 25 лютого 2016. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності. Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня
по 31 грудня 2015 року.
Фінансова звітність підготовлена станом на 31.12.2015 року, є першим повним
пакетом фінансової звітності складеною Компанією з дати Державної реєстрації.
Фінансова звітність за попередні періоди не подавалась, оскільки Компанія була
зареєстрована 03.11.2015 року. При підготовці першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за 2015 рік компанія буде керуватись МСФЗ, які будуть чинні
станом на 31 грудня 2015 року.
3. Принципи облікової політики
Основи оцінки складання фінансової звітності.
Фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності Компанії, який передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань при звичайному
веденні господарської діяльності. Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу здійснення попередніх оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах, можуть базуватися на сумах, що відрізняються від
таких попередніх оцінок.
Суттєві критерії визнання та оцінки видів активів та зобов’язань, доходів та витрат які застосовувались при підготовці цих фінансових звітів наведені в наступних
примітках.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному
ризику змін у вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, та
залишки на рахунках в банківських установах.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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ТОВ «Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду..
Фінансові активи – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від
мети з якою вони були придбані, фінансові активи класифікуються як такі, що:
- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,
- що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю
- займи та дебіторську заборгованість. В складі цієї групи обліковуються також довгострокові векселі із визначеною датою погашення.
- фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються або за справедливою вартістю, або за собівартістю. В складі фінансових активів в наявності
для продажу обліковується в тому числі дебіторська заборгованість якої Товариство може не отримати практично всю суму первинної інвестиції за причинами
відмінними від погіршення кредитоспроможності.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається на
основі ринкових котирувань та на основі аналізу дисконтованих грошових потоків
із використанням цін для поточних ринкових операцій, які піддаються спостереженню.
Основні засоби.
Основні засоби оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, відображаються в Балансі за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації
та накопичених збитків від зменшення корисності.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з
поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об’єкту.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до
складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації на щомісячній
основі.
Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені
наступні:
Види об’єктів
Комп’ютери та обладнання до них, принтери, телефони
Кондиціонери, холодильне обладнання, аудіо та відеотехніка, меблі, сейфи

Строк корисного
використання
(років)
4
5

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення використовуються протягом
строку оренди приміщень.
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату подання Компанія коригує суму фінансових активів на суму зменшення корисності фінансового активу.
Ознаками зменшення корисності є наявність негативної фінансової, а також не
фінансової, інформації про діяльність емітента, яка б свідчила про необґрунтованість попередніх очікувань стосовно компенсаційної вартості придбаного активу.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання та інших витрат,
пов’язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, та відображаються в фінансової звітності за первісною вартістю за вирахування накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом.
Компанією встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів:
Найменування групи
Права на використання програм для комп’ютерної техніки,
на різні бази даних, інше програмне забезпечення.
Інші нематеріальні активи

Строк корисного використання (років)
6
10

Оренда. Усі договори оренди класифікуються як оперативна оренда. Орендні
платежі визнаються витратами на прямолінійної основі.
Фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання визнаються коли Компанія
стає стороною контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань. Процентні витрати, що пов’язані з фінансовими зобов’язаннями відображаються в
складі процентних витрат.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття: Необоротні активи та групи вибуття, що можуть включати як оборотні, так і необоротні активи, класифікуються у звіті про фінансовий стан як «необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття» в разі, якщо відшкодування їх вартості
буде відбуватись переважно через операції з продажу протягом 12 місяців після
закінчення звітного періоду.
Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій
звітності відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до
кінця звітного періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у складі прибутків або збитків за
рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого сукупного доходу
або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони пов’язані з угодами,
які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого сукупного
доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.
Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць,
що виникають між податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою
вартістю для цілей фінансової звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими ставками, затвердженими або
фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні застосуватися
до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків

обліковується лише у разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній
оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2015 році становила 18%.
Статутний капітал та емісійний дохід. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну вартість корпоративних
прав, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу.
Валюта виміру та подання. Функціональною валютою є валюта основного
економічного середовища - національна валюта України – гривня (надалі – «грн»
або «UAH»). Всі суми в звітності наведено в тисячах гривень.
Інформація за операційними сегментами. Компонент Компанії розглядається як операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу
ресурсів. Зважаючи на відсутність сегментів станом на звітну дату, інформація
про сегменти в звітності не наводиться.
5. Примітки до фінансової звітності
5.1 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
Згідно Статуту Товариства Статутний капітал складає 5000 тис. грн. Компанія
за організаційно-правовою формою господарювання є товариством з обмеженою
відповідальністю.
В 2015 році, після закінчення формування, збільшення або зменшення Статутного капіталу не здійснювалось.
5.2 Резерви та забезпечення.
Компанією станом на 31.12.2015 року не створювались резерви та забезпечення.
5.3. Потенційні зобов’язання Товариства
а) Розгляд справ у суді.
Станом на кінець звітного періоду Товариство не виступає у судових процесах
ні в якості позивача до третіх осіб ні в якості відповідача.
б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань.
Податкові періоди залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо нарахованих податків протягом трьох років з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного терміну для подання податкової декларації або
подання уточнюючої декларації). За певних обставин перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів,
Станом на 31 грудня 2015 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що
пов’язані з виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає
і подає податкову звітність та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та
позабюджетних фондів.
в) зобов’язання за капітальними інвестиціями.
Станом на кінець 2015 року у Товаристві відсутні контрактні зобов’язання,
пов’язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.
г) дотримання особливих вимог.
Договори, укладені Товариством, не містять особливих вимог щодо дотримання певних умов.
5.4 Адміністративні, та інші операційні витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті
2015 рік 2014 рік
1
2
3
4
Адміністративні витрати:
(-)
(-)
1
Витрати на утримання персоналу
(1,2)
(-)
Амортизація основних засобів та нематеріальних ак2
тивів
(-)
(-)
3
Інші адміністративні витрати
(5,1)
(-)
4
Інші операційні витрати
(-)
(-)
5
Усього адміністративних та інших операційних витрат
(6,3)
(-)
До витрат на утримання персоналу в 2015 році включено витрати на:
- виплату заробітної плати управлінському персоналу в сумі 0,9 тис. грн.
- нарахування єдиного соціального внеску в сумі 0,3 тис. грн. Розміри нарахування та сплати єдиного соціального внеску встановлюються чинним законодавством України.
До статті інші адміністративні витрати зокрема, але не виключно включено:
- юридичні, консультаційні послуги в сумі 5,1 тис. грн.
5.5. Витрати з податку на прибуток та визначення чистого прибутку
(збитку)
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3
4

Найменування статті
2
Прибуток (збиток) до оподаткування
Поточний податок на прибуток
Усього витрати на податок на прибуток
Прибуток (збиток) поточного року

2015 рік
3
1,6
(0,3)
(0,3)
1,3

2014 рік
4
(-)
(-)
-

Прибуток від звичайної діяльності визначається за ставкою в розмірі – 18%;
5.6 Управління ризиками.
Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків,
операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають в себе
ринкові ризики і ризик ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими ризиками контроль за тим, щоб схильність до ризиків залишалась в цих межах.
Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне
дотримання внутрішніх політик та процедур з метою мінімізації операційних та
юридичних ризиків.
Ризик ліквідності визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при виконанні своїх фінансових зобов’язань. Управління ризиком ліквідності забезпечується затвердженою політикою з розміщення активів, та дотриманням відповідних нормативів.
Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та
відповідного контролю за їх виконанням на кожному етапі.
Управління юридичним ризиком здійснюється за допомогою відповідного юридичного департаменту, до функції якого належить контроль за наявністю таких
ризиків та їх врегулювання.
5.7 Операції з пов’язаними сторонами
Сторони, як правило, вважаються пов’язаними, якщо вони перебувають під
загальним контролем, або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або
може справити значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та опера-
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ційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони, особлива увага
приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.
Залишки за операціями з пов’язаними особами станом на 31 грудня 2015
року
( тис.грн).
Рядок Найменування статті
1
1

2
Частка в Статутному капіталі

управлінський
Засновники Провідний
персонал
4
5
5000
-

Найменування
Місцезнаходження
Дозвільні документи на
здійснення аудиторської
діяльності та проведення
аудиту фінансової звітності

5.8 Події після дати балансу
Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Компанії
не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність
Директор

Коржовський В.Б.

Особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку
від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА Лтд»

Микитенко К.В.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АСТРА ФІНАНС»
КОД ЗА ЄДРПОУ 40097540
станом на 31 грудня 2015 року
м. Київ				

«28» березня 2016 року

В аудиторському висновку відображено наступні розділи:
1. Основні положення
Основні відомості про аудитора
2. Адресат Висновку
3. Вступний параграф
4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
5. Відповідальність аудитора
6. Основні відомості про Товариство
7. Питання поставлені для рішення аудиторською перевіркою
8. Документи, що пред’явлені для аудиторської перевірки
9. Аудиторська думка про стан бухгалтерського обліку та звітності
10. Активи Товариства
11. Аудит довгострокових фінансових інвестицій: інші фінансові інвестиції
12. Аудит дебіторської заборгованості
13. Аудит грошових коштів
14. Аудит власного капіталу
15. Аудит зобов’язань, забезпечень та розрахунків
16. Аудит фінансових результатів
17. Аудит інформації в фінансовій звітності
18. Вартість чистих активів
19. Аналіз показників фінансового стану
20. Аудиторський висновок
Керівництву ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
1. Основні положення
Незалежна аудиторська фірма ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру № 0960,
видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (Свідоцтво чинне до
26.11.2020 року), що зареєстрована за адресою: 02068, м. Київ, вул. Ахматової,
13, оф. 12, згідно з договором № 25/02 вiд «25» лютого 2016 року, проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТРА ФІНАНС» (далі по тексту – Товариство, або ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС») у складі фінансової звітності Товариства
яка складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що
розпочався з моменту реєстрації 03 листопада 2015 року та закінчився 31 грудня
2015 року станом на кінець дня 31.12.2015 року: Балансу станом на 31.12.2015
року, Звіту про фінансові результати за 2015 рік, Звіту про рух грошових коштів за
2015 рік, Звіту про власний капітал за 2015 рік та Приміток до річної фінансової
звітності за 2015 рік (надалі – фінансові звіти), за період з 03 листопада 2015 року
по 31.12.2015 року на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному
законодавству та встановленим нормативам.
ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА» на підставі чинного законодавства, існуючих
Міжнародних стандартів аудиту, МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства
та умов договору самостійно визначає форми, методи та масштаб аудиторської
перевірки.
Аудитори спланували та провели перевірку таким чином, щоб визначити з достатньою впевненістю, що підсумки оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського
обліку не містять суттєвих помилок. Аудит виконувався за допомогою власного
методу, який є системою методичних прийомів та конкретних методик, які ґрунтуються на принципах незалежності, професійної етики, об’єктивності та компетентності, конфіденційності та доброзичливості.
Аудитори не несуть відповідальності щодо ефективності внутрішнього контролю на Товаристві стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових
звітів.
Аудитори підтверджують, що виконали усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності та не знаходяться в стані залежності від перевіреного ними
Товариства.
Основні відомості про аудиторську фірму

Телефон/факс
Електронна адреса

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “БІнА”, код ЄДРПОУ 23285643
02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів № 0960, видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ) 26.01.2001 р. (Свідоцтво
чинне до 26.11.2020 р.);
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер 331, серія та номер П 000331, строк дії: з
30.07.2013 р. до 26.11.2020 р.,
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості,
видане рішенням АПУ від 26.04.2013 р. № 249/5 про те,
що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.
(044) 289-63-19
bina@ukr.net

Перевірка проводилась в приміщенні офісу ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»
за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, будинок 59 з 25.02.2016 року по
28.03.2016 року, аудиторський висновок видано 28.03.2016 року.
Згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV Товариство встановило відповідним наказом принципи, методи і процедури, що використовувалися при складанні фінансової
звітності. Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався
бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення.
Проведення у грудні 2015 року річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів
і розрахунків відповідало вимогам Інструкції, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.
2. Адресат Висновку
Аудиторський висновок надається замовнику 28.03.2016 року.
В обов’язок Виконавця входить надання аудиторського висновку загального призначення на основі наданих документів та фінансової звітності для
пред’явлення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
3. Вступний параграф
Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі – МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі –
МСБО), облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням коригуючих проводок.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки
фінансових звітів, є законодавство України.
Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського
обліку. Аудиторський висновок складено згідно з Методичними рекомендаціями щодо
формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової
звітності ломбарду та річної фінансової звітності фінансової компанії, затвердженими
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
29 грудня 2005 року N 5224, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6337 від 19.10.2006 року.
Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками
проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії розроблені відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента від 04.04.2003 року N 292, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА
705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також інших
нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері
здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.
Аудиторська перевірка здійснювалась стосовно фінансової звітності Товариства, яка складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за
період що розпочався 03 листопада 2015 року та закінчився 31 грудня 2015 року
станом на кінець дня 31.12.2015 року ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС», що включають
Баланс станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати за 2015 рік,
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік та
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Облікова політика ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» встановлена відповідним наказом, на період перевірки залишалась незмінною.
Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку
ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» за станом на кінець останнього дня звітного року.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій
звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших
документів, що засвідчують правовий статус ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС», внутрішніх нормативних розпорядницьких документів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФК «АСТРА
ФІНАНС», а саме:
• статутні документи;
• бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку;
• оборотно – сальдові відомості;
• первинні документи;

20

№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ТОВ «Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»
• Фінансова звітність Товариства: Баланс (Форма № 1) станом на 31.12.2015
року; Звіт про фінансові результати (Форма № 2) за 2015 рік; Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2015 рік; Звіт про власний капітал (Форма № 4) за
2015 рік; Примітки до річної фінансової звітності;
4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал Товариства, несе відповідальність за початкові залишки, дотримання порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, визначеного законодавством України, своєчасне, повне та достовірне надання фінансової
звітності та інших документів користувачам та аудиторам у відповідності до МСФЗ,
МСБО та облікової політики Товариства. Відповідальність управлінського персоналу
охоплює: 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.
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність, ведення бухгалтерського, податкового обліку та складання фінансової звітності на протязі періоду, за який проводилась перевірка - з 03.11.2015 року по 31.12.2015 року були:
Директор ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»:
• Коржовський Володимир Борисович, з 03.11.2015 року до кінця перевіряємого періоду (протокол № 1 Загальних зборів Товариства від 02.11.2015 року )
Вище зазначені відповідальні особи відповідають також:
- за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);
- за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
5. Відповідальність аудитора
Аудитором проведена аудиторська перевірка згідно з вимогами Закону України
«Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом Товариства, та загального надання
фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.
Аудитор не спостерігав за річною інвентаризацією наявних основних засобів,
запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей у 2015 році, оскільки ця
дата передувала призначенню аудиторської перевірки. Однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур аудитори отримали можливість підтвердити
суму активів та зобов’язань, відображених в фінансовому звіті Товариства станом
на 31.12.2015 року, в межах рівня суттєвості, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2013 року № 04230-04108.
На думку аудиторів, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити наявність активів, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015
року та фінансові результати за 2015 рік у відповідності до МСФЗ, МСБО та облікової
політики Товариства з урахуванням вище зазначених обмежень.
6. Основні відомості про Товариство
ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» зареєстровано 03.11.2015 року номер запису: 1
070 102 0000 060240, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві. Предметом виключної діяльності ТОВ «ФК
«АСТРА ФІНАНС» є надання наступних фінансових послуг:
• факторинг;
• фінансовий лізинг;
• надання гарантій;
• надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
Основною діяльністю Товариства у 2015 році було надання фінансових послуг.
Детальна інформація про юридичну особу:
Повне найменування юридичної особи та скорочене
у разі його наявності
Організаційно-правова
форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТРА ФІНАНС»
(ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТРА ФІНАНС»

Ідентифікаційний код юри- 40097540
дичної особи
Місцезнаходження юри- 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, будинок 59
дичної особи
ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСТРА ФІНАНС ГРУП»
Перелік засновників (учас- Код ЄДРПОУ засновника: 40087307
ників) юридичної особи, Адреса засновника: 01014, м. Київ, Печерський рау тому числі прізвище, йон, вул. Звіринецька, будинок 59
ім’я, по батькові, якщо за- Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000.00
сновник – фізична особа; ВІДОМОСТІ ПРО СТУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОнайменування,
місцез- ВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-40087380-КОСТЮК
находження та ідентифі- СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ЖИТОМІРСЬКА ОБЛАСТЬ, М.
каційний код юридичної НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, вул. НІКОЛАЄВА, БУД. 38
особи, якщо засновник – КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
юридична особа
ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-40087380-КОСТЮК
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ЖИТОМІРСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, вул. НІКОЛАЄВА, БУД. 38

Дані про розмір статутного
капіталу (статутного або Розмір (грн.): 5000000.00
складеного капіталу) та Дата закінчення формування: 03.11.2016
про дату закінчення його
формування
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний);
Види діяльності
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг
(крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в.
і. у.
Відомості
про
органи
управління
юридичної ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
особи
Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються)
до
органу
управління
юридичної особи, уповноважених
представляти
юридичну особу у право- КОРЖОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ - керіввідносинах з третіми осо- ник з 03.11.2015
бами, або осіб, які мають
право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані
про наявність обмежень
щодо представництва від
імені юридичної особи
Дата та номер запису в
Єдиному
державному
реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи – у разі,
коли державна реєстра- Дата запису: 03.11.2015
ція юридичної особи була Номер запису: 1 070 102 0000 060240
проведена після набрання
чинності Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичМісцезнаходження
реє- них осіб - підприємців Печерського району реєстрастраційної справи
ційної служби Головного територіального управління
юстиції у місті Києві
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 03.11.2015
Дата та номер запису про ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
взяття та зняття з обліку, Ідентифікаційний код органу: 39669867;
назва та ідентифікаційні Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на обкоди органів статистики, лік як платника податків);
Міндоходів,
Пенсійного Дата взяття на облік: 03.11.2015;
фонду України, в яких Номер взяття на облік: 265515166272
юридична особа перебу- ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
ває на обліку:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 03.11.2015;
Номер взяття на облік: 10000000504141
Дані органів статистики
про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на
підставі даних державних Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування
статистичних
спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Дані про реєстраційний
номер платника єдиного Дані про реєстраційний номер платника єдиного вневнеску, клас професій- ску: 10000000504141;
ного ризику виробництва Дані про клас професійного ризику виробництва платплатника єдиного внеску ника єдиного внеску за основним видом його еконоза основним видом його мічної діяльності: 5
економічної діяльності
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною Телефон 1: +380672148073
особою
Чисельність працівників 1
на звітну дату
Станом на 31.12.2015 року та ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» не мало структурних
підрозділів.
ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» здійснювало фінансову діяльність у відповідності
до свідоцтва, про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата
прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 10.12.2015 року № 3090, реєстраційний номер 13103253, серія та номер свідоцтва ФК № 667. Види фінансових
послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензії та/
або дозволів відповідно до законодавства:
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання гарантій;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом,
рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.
7. Питання поставлені для рішення аудиторською перевіркою
Надати висловлення незалежної професійної аудиторської думки у формі
аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності ТОВ «ФК
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ТОВ «Фінансова компанія «АСТРА ФІНАНС»
«АСТРА ФІНАНС» станом на 31 грудня 2015 року, вимогам чинного законодавства
та нормативно-правовим актам України, прийнятій обліковій політиці, за період з
03.11.2015 року по 31.12.2015 року.
8. Документи, що пред’явлені для аудиторської перевірки
Вибірковій нестатичній перевірці за 2015 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», підлягали та були надані для перевірки фінансова звітність Товариства, яка
складається за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець
дня 31.12.2015 року:
• “Баланс” станом на 31.12.2015 року – звіт про фінансовий стан Товариства,
який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал;
• “Звіт про фінансові результати” за 2015 рік – звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності Товариства;
• “Звіт про рух грошових коштів” за 2015 рік;
• “Звіт про власний капітал” за 2015 рік;
• “Примітки до річної фінансової звітності” за 2015 рік;
• Статутні документи;
• Копія наказу про призначення керівника;
• Реєстри бухгалтерського обліку та первинні документи;
• Банківські документи;
• Первинні документи;
• Договори та угоди.
9. Аудиторська думка про стан бухгалтерського обліку та звітності
Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту встановлено, що організація
бухгалтерського обліку у ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» в цілому здійснюється у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні.
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми з використанням програмного забезпечення. Бухгалтерський облік
господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних
відомостях.
Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на
типових формах затверджених Міністерством статистики України. Господарські
операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними
актами про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими
Міністерством фінансів України. Господарські операції в бухгалтерському обліку
Товариства відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за № 996-XIV від 16.07.1999 р. з
урахуванням змін і доповнень.
Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами
фінансової звітності за період що розпочався 03 листопада 2015 року та закінчився 31 грудня 2015 року станом на кінець дня 31.12.2015 року. На виконання ст.
12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та
ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність
складена згідно з вимогами МСФЗ 1.
На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство
використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з
тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані – «КТМФЗ»), які розміщені на
офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні
звітності. Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до
змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для
відображення даних звітного року.
10. Активи Товариства
Станом на 31.12.2015 року загальні активи ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» складають 5 005 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
11. Аудит довгострокових фінансових інвестицій: інші фінансові інвестиції
В результаті проведеної перевірки встановлено, що облік фінансових інвестицій в Товаристві відповідає вимогам МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
Вартість інших фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 року складає 5 000
тис. грн.
Ми не спостерігали за річною інвентаризацією наявних необоротних активів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки.
12. Аудит дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає – 5
тис. грн.
Облік іншої поточної дебіторської заборгованості ведеться згідно МСФЗ, МСБО
та облікової політики Товариства.
Ми не спостерігали за річною інвентаризацією дебіторської заборгованості у
2015 році, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки. В
зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.
13. Аудит грошових коштів
Перевіркою встановлено, що ведення касових операцій Товариством здійснюється в цілому у відповідності вимог «Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року за N 637 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.01.2005 року за N 40/10320, з урахуванням внесених змін і доповнень. Облік касових операцій ведеться на підставі первинних документів по касі.
Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» згідно з Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за N 22,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976,
з урахуванням змін та доповнень.
Ми не спостерігали за річною інвентаризацією наявних грошових коштів,
оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки.
В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним
чином.

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів в національній валюті
становить 0 тис. грн.
14. Аудит власного капіталу
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року складає 5 001 тис. грн.,
в тому числі:
- статутний капітал – 5 000 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 тис. грн.
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку, балансі та звіті про фінансові результати. Станом
на 31.12.2015 року статутний капітал Товариства сформовано повністю. Дані про
формування статутного капіталу наведено нижче.
На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал товариства станом на
31.12.2015 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
Статутний капітал
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових коштів вкладів
Учасників створено Статутний капітал у розмірі 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень, який на 31.12.2015 року сформований в повному обсязі.
Станом на 31.12.2015 року засновником Товариства є юридична особа, розмір
Складеного капіталу, частки в Складеному капіталі були наступні:
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСТРА
ФІНАНС ГРУП»
Всього

Вклад до Статутного капіталу

Частка Учасника та кількість голосів на загальних
зборах Учасників (у відсотках від загальної кількості)

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

100,00

Формування та сплата до Статутного капіталу здійснювалась за рахунок внесків учасників Товариства на рахунок № 26500236510001 відкритий в ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» м. Києва, МФО 380355, та внесено згідно до первинних банківських
документів.
Аналітичний облік Складеного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку
40 «Статутний капітал». Порядок формування Складеного капіталу відповідає діючому законодавству.
15. Аудит зобов’язань, забезпечень та розрахунків
Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюються відповідно до МСФЗ,
МСБО та облікової політики Товариства.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом
на 31.12.2015 року складають 3 тис. грн., розрахунки з оплати праці станом на
31.122015 року складають 1 тис. грн.
Нарахування та виплата заробітної плати в Товаристві здійснюється у відповідності до «Кодексу України про працю», Закону України «Про оплату праці»
та іншим додатковим нормативним і законодавчим документам. На Товаристві застосовується система оплати праці на підставі штатного розкладу та посадових
окладів. Розрахунок заробітної плати ведеться у розрахунково-платіжних відомостях. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунку та виплати
заробітної плати.
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.
Аудитори застерігають, що не спостерігали за інвентаризацією зобов’язань
та кредиторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас
аудиторами Товариства, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.
16. Аудит фінансових результатів
Звіт про фінансові результати Товариства за період з 03.11.2015 року по
31.12.2015 року включає:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 8 тис. грн.
Адміністративні витрати – (7) тис. грн.
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток – 1 тис. грн.
Витрати (дохід) з податку на прибуток – (-) тис. грн.
Чистий фінансовий результат:
Прибуток – 1 тис. грн.
Дані форм фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства, а дані окремих форм звітності один одному згідно вимог законодавства.
Облік доходів та витрат Товариства організовано згідно вимогам МСФЗ, МСБО
та облікової політики Товариства.
17. Аудит інформації в фінансовій звітності
Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2015 рік обіг грошових коштів
внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» станом на
31.12.2015 року становить 0 тис. грн.
Звіт про власний капітал за 2015 рік, складений відповідно до МСФЗ, МСБО та
облікової політики Товариства, достовірно відображає дані бухгалтерського обліку.
Власний капітал станом на 31.12.2015 року становить 5 001 тис. грн.
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік в повній мірі розкривають
додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку.
18. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015 року становить 5 001
тис. грн., що відповідає підсумку розділу 1 пасиву балансу Товариства на вказану дату.
Під вартістю чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю
розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Станом на 31.12.2015 року чисті активи Товариства складають:
Рядок
1.
1.2
1.3

АКТИВИ
Необоротні актив
Оборотні активи

Сума на кінець
звітного періоду,
тис. грн..
5 000
5
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1.4.
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
4.1
4.2
5.

Необоротні активи а групи вибуття
Усього активі
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Забезпечення наступних виплат і платежів
Доходи майбутніх періодів
Усього зобов’язань
ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 15 – рядок 2.5)
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
статутним капіталом (рядок 3 – рядок 4)

5 005
4
4
5 001
5 000
1

Таким чином, станом на 31.12.2015 року чисті активи ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» дорівнюють 5 001 тис. грн., що перевищує розмір Статутного капіталу Товариства на 1 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства.
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ТОВ «ФК «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» знаходиться у межах діючого законодавства.
19. Аналіз показників фінансового стану
На підставі отриманих облікових даних проведено аналіз показників фінансового стану Товариства станом на 31.12.2015 року.
Джерелами визначення даних показників були:
Баланс станом на 31.12.2015 року (форма №1);
Звіт про фінансові результати за 2015 рік (форма №2).
Аналіз показників фінансового стану платоспроможності та фінансової стабільності Товариства станом на 31.12.2015 року (Додаток № 1) свідчить про те,
що загальний фінансовий стан Товариства є позитивним в зв’язку з його високою
ліквідністю та фінансовою незалежністю.
20. Аудиторський висновок
Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА»
проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності
встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності Товариства, яка складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за
період що розпочався 03 листопада 2015 року та закінчився 31 грудня 2015 року
станом на кінець дня 31.12.2015 року ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС». Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності
за період що розпочався 03 листопада 2015 року та закінчився 31 грудня 2015
року станом на кінець дня 31.12.2015 року: що включає Баланс, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, а також Приміток до звітів, опис важливих
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ТОВ
«ФК «АСТРА ФІНАНС» станом на 31.12.2015 року у всіх суттєвих аспектах відповідає МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.
Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для
складання фінансової звітності.
Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки
ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає
обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала
інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були
виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.
На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в пунктах 11, 12, 14, та 16. цього
висновку, річна фінансова звітність за 2015 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно
подає фінансову інформацію про Товариство відповідає МСФЗ, МСБО та облікової
політики Товариства, а також встановленим вимогам законодавства України щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики.
На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пунктах 11, 12 та
14 цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають
інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2015 року відповідно
до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 16 цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про
зобов’язання Товариства станом на 31.12.2015 року відповідно до МСФЗ, МСБО
та облікової політики Товариства.
На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й
достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на
31.12.2015 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2015 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
На думку аудиторів, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності
протягом 2015 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС» станом на
кінець дня 31.12.2015 року, за результатами операцій з 03 листопада 2015 року по
31 грудня 2015 року
Аудиторський висновок, складений українською мовою на 15 аркушах
(Додаток № 1 – аналіз показників фінансового стану, Довідка «Розкриття
особливої інформації про Товариство» на 1 аркуші, додатки – Фінансова
звітність ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС») надано адміністрації ТОВ «ФК «АСТРА
ФІНАНС» в двох екземплярах 28 березня 2016 року.
Директор ТОВ «АФ «БІнА» 			
М. М. Ватаманюк
сертифікат серії «А» № 000873 від 28.03.1996 року, термін чинності до
26.05.2020 року
Аудитор				
А. В. Ганенко
сертифікат серії «А» № 003610, від 29.01.1999 року, термін чинності до
29.01.2018 року

«28” березня 2016 року
Юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
Тел. (044) 289-63-19, 067-465-33-44.
Додаток № 1
Аналіз показників фінансового стану
Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності
ТОВ «ФК «АСТРА ФІНАНС»
станом на 31.12.2015 року
На
01.01.2015
року

На
31.12.2015
року

Значення
Розрахунок
(тис. грн.)

Значення
Розрахунок
(тис. грн.)

Коефіцієнт покриття
ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695

-

1,25

-

5/4

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
ф.1 (р. 1195-р.1100) / ф.1 р. 1695

-

1,25

-

5/4

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (р.1160+р.1165) / ф.1
р.1695

-

0,00

-

0/4

1.4. Чистий обіговий капітал (тис.
грн.) ф.1 (р.1195-р. 1695)

-

1

-

5-4

Показники

Нормативне
значення

1. Аналіз ліквідності підприємства
>1
0,6 - 0,8
> 0 збільшення
> 0 збільшення

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
2.1. Коефіцієнт платоспроможності
(автономії)
ф.1 р. 1495 / ф.1 р.1900

-

0,99

-

5001/5005

2.2. Коефіцієнт фінансування
ф.1 (р.1595+р.1695) / ф.1 р.1495

-

0,001

-

4/5001

-

0,2

-

1/5

2.3. Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами
ф.1 (р.1495-р.1 095) / ф.1 р.1195
2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
ф.1 (р.1195-р. 1695) / ф.1 р.1495

-

0,0002

-

1/5001

> 0,5
< 1 зменшення
> 0,1
> 0 збільшення

3. Аналіз рентабельності підприємства
3.1. Коефіцієнт рентабельності
активів Ф2 р.2350, або 2355/(ф1 р.
1300 (гр.3) + р. 1300 (гр.4))/2
3.2. Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу Ф2 р.2350, або
2355/(ф1 р. 1495 (гр.3) + р. 1495
(гр.4))/2
3.3. Коефіцієнт рентабельності
діяльності Ф2 р.2350, або 2355 /
ф.2 р.2000

-

0,0004

-

1/2502,5

-

0,0004

-

1/2500,5

-

0,125

-

1/8

> 0 збільшення
> 0 збільшення

> 0 збільшення

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2015 р.
склав 1,25 (на 31.12.2014 р. – не було діяльності). Таким чином, на 1 гривню
поточних зобов’язань припадає 1,25 грн. поточних активів (теоретичне значення > 1).
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2015 р. на
1 грн. поточної заборгованості Товариства має 1,25 грн. ліквідних активів (станом
на 31.12.2014 р. - не було діяльності).
Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2015 р. склав 0,00
(станом на 31.12.2014 р. – не було діяльності), теоретичне значення > 0 збільшення. Коефіцієнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань
може бути погашена негайно.
Чистий оборотний капітал, який станом на 31.12.2015 р. становить 1, станом на 31.12.2014 р. - не було діяльності. Його показник свідчить про спроможність
Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.
Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на
31.12.2015 р. склав 0,99 (на 31.12.2014 р. – не було діяльності); теоретичне значення – більше 0,5, розраховується як відношення власного капіталу Товариства
до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Коефіцієнт фінансування (0,001 - станом на 31.12.2015 р., станом на
31.12.2014 р. - не було діяльності) відображає відношення суми власних коштів до
позикових. Показник дуже важливий і свідчить про незмінний задовільний фінансовий стан Товариства у періоді, що аналізується.
Вищенаведені коефіцієнти свідчать, що наявні активи ТОВ «ФК «АСТРА
ФІНАНС» станом на 31.12.2015 р. дозволяють йому в стислі строки розрахуватися по всіх боргах із всіма контрагентами.
Директор ТОВ «АФ «БІнА» 			
М. М. Ватаманюк
сертифікат серії «А» № 000873 від 28.03.1996 року, термін чинності до
26.05.2020 року
Аудитор				
А. В. Ганенко
сертифікат серії «А» № 003610, від 29.01.1999 року, термін чинності до
29.01.2018 року
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ
«ЛОМБАРД «ФЕНІКС»

за ЄДРПОУ

36233139

Територія

ОДЕСЬКА

за КОАТУУ

5110136900

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

за КОПФГ
за КВЕД

260

Вид економічної діяльності

інші види кредитування

64.92

Середня кількість працівників1

14

Адреса, телефон

вул. Академіка Корольова, буд. 58, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65104, т.: 499139

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

3
25
22
40
91
51
-

2
25
23
46
101
55
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

1
-

-

1065

-

-

1090
1095

44

48

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2
-

2
-

1125

24

11

1130
1135
1136

-

-

1140

3

1

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

347
124
107
17

377
115
115
-

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

1
501

4
510

-

-

545

558
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

616
53
(139)
(-)
(-)
530

616
54
(133)
(-)
(-)
537

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

1
-

2
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
-

4
1
3
6

-

-

-

-

-

-

-

-

10
4
15

4
6
21

-

-

-

-

545

558

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

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ
за ЄДРПОУ
36233139
«ЛОМБАРД «ФЕНІКС»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

640

597

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

640
(-)

597
(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

51

79

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(682)
(-)
(-)

(780)
(-)
(-)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

9
(-)
(-)
(-)
(2)

(104)
(-)
(-)
(7)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
7
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
6
збиток
2355
(-)

4
(111)
(2)
(113)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

6

(113)

За
звітний
період

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
4
222
78
6
372
682

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
11
252
88
7
422
780

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ
Підприємство
за ЄДРПОУ
36233139
«ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
639
Повернення податків і зборів
3005
1
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
8
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
49
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
2 606
повернення позик

4

587
8
72
2 483

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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ПТ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(340)
Праці
3105
(201)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(83)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(39)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(-)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
6
(398)
(243)
(109)
(68)
(17)

3117

(-)

(-)

3118

(39)

(51)

3135
3140
3145

(8)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(2 665)

(2 476)

3190
3195

(-)
-32

(-)
-138

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
34
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(11)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
81
(-)
(2)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
23
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо3310
му підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

(-)
79

-

3340

-

-

3345
3350
3355
3360

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3365

(-)

(-)

3370

(-)

(-)

3375

(-)

(-)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(-)
-9
124
115

(-)
-59
183
124

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
616

4
-

5
-

6
53

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
(139)

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

616
-

-

-

1
54
-

(139)
6
-

-

-

1
531
6
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

616

-

-

54

6
(133)

-

-

6
537

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

01

36233139

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
530
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015р.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ
«ЛОМБАРД «ФЕНІКС»;
російською мовою - ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛОБОДЕНЮК И КОМПАНИЯ
«ЛОМБАРД «ФЕНИКС»;
скорочене найменування Товариства:
українською мовою - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»;
російською мовою - ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОМБАРД «ФЕНИКС»
1.2. Термін діяльності Товариства - не обмежений час.
1.3. Місцезнаходження Товариства:
Україна, 65104, Одеса, вулиця Академіка Корольова, буд.58.
1.4. Відділення Товариства не є юридичними особами і діють на підставі положень, що затверджуються Товариством.
Місцезнаходження відділень:
Відділення № 1 Повного товариства «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД
«ФЕНІКС»
Місцезнаходження - Україна, 65025, м.Одеса, вул.Кримська, буд.84
Відділення № 2 Повного товариства «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД
«ФЕНІКС»
Місцезнаходження — Україна, 65026, м.Одеса, вул.Грецька, буд.45
Відділення № 3 Повного товариства «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД
«ФЕНІКС»
Місцезнаходження - Україна, 65069, м.Одеса, вул.Дніпропетровська дорога,
буд.72, кв.145
1.5. Товариство є підприємством у формі повного товариства.
Правовий статус Товариства визначається Законом України «Про господарські
Товариства», Цивільним та Господарським кодексами, іншими нормативно-правовими актами України, засновницьким договором.
1.6. Країна реєстрації — Україна.
1.7. Дата державної реєстрації - 24 листопада 2008 року
1.8. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи - Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 398 видане 28 травня 2009 року реєстраційний
номер 15102348 згідно до Розпорядження Комісії від 28.05.2009р. № 397, код фінансової установи 15.
1.9. Виключним видом діяльності Товариства є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених
коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг.
1.10. Господарська діяльність Товариства здійснюється у вигляді ломбардних операцій шляхом надання фінансових кредитів фізичним особам, формою забезпечення яких є застава, в тому числі у формі закладу.
1.11. Органами Товариства є:
- загальні збори учасників (вищий орган Товариства);
- директор.
1.12. Фінансовий рік Товариства починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.
Операційний цикл дорівнює 12 місяцам.
Функціональною валютою фінансової звітності є українська гривня. Фінансова
звітність складена в тисячах гривень, з округленням до цілих.
Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно
до МСФЗ.
ОСНОВА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Відповідно до Закону від 12.05.2011р. № 3332-VI «Про внесення змін до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та Постанови
Кабінету Міністрів від 30.11.2011р. №12232 Товариство повинно складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (на далі МСФЗ).
Товариство обрало 01.01.2012р. датою переходу на МСФЗ відповідно до положень
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Формат фінансових звітів враховує вимоги Міністерства фінансів України до
затверджених форм фінансових звітів в Україні без модифікування, з внесенням
даних в найбільш доречні рядки статей фінансової звітності за МСФЗ. Товариство, керуючись МСФЗ 1, обрало першим звітним періодом рік, що закінчується
31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься
відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної
фінансової звітності та відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, затверджених комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діючих на дату
складання фінансової звітності.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основні засоби
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби - це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання при наданні інших видів кредитування або з
адміністративною метою;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року та вартістю більше 2500грн. Необоротні активи, вартість яких є нижчою за встановлену
межу, списуються на витрати при введенні в експлуатацію шляхом нарахування
зносу у розмірі 100%.
Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності підприємства. У Товаристві використовуються такі
класи активів:
машини та обладнання;
будинки та споруди;
інструменти, прилади та інвентар;
інші основні засоби.
Основні засоби Товариства враховуються по об’єктах. Об’єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих,
що приносять вигоду Товариству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню до них різних норм і методів амортизації), враховуються окремо.
Готові до експлуатації об’єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту початку експлуатації враховуються у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінюються за їх собівартістю.
Собівартість об’єктів основних засобів складається з:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на
придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб,
визначений управлінським персоналом;
в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт
господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом
цього періоду.
Ліквідаційна вартість — це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. Ліквідаційну вартість Товариство встановлює
на кожний об’єкт основних засобів при введенні його в експлуатацію.
Строк корисної експлуатації основних засобів визначати, виходячи з очікуваної
корисності активу.
Строк корисного використання по групах однорідних об’єктів основних засобів
визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується Директором Товариства. Цей строк може переглядатися щорічно за результатами річної
інвентаризації.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг,
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових
платежів).
Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, проводити прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив
знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання.
Амортизацію активу припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до
ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ
5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списувати на витрати в періоді їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень
основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних
об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкта, а операція по
заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.
У разі наявності факторів знецінення активів основні засоби відображаються
за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визнання, обліковуються відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій
звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані
окремо від Товариства і використовуються Товариством протягом періоду більше
1 року (або операційного циклу) для надання інших видів кредитування або з адміністративною метою.
Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами, наприклад - авторські права (у т.ч. на програмне забезпечення).
Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення
роботи основних засобів, враховуються у складі цих об’єктів.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а) ціну його придбання;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для
використання за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації
починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у
стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директором Товариства, виходячи з:
очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших факторів;
строків використання подібних активів, затверджених Директором Товариства.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності
залежно від періоду, протягом якого суб’єкт господарювання очікує використовувати цей актив.
Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який
може бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу має
включати такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення суб’єктом господарювання без суттєвих витрат.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядати на кінець кожного фінансового року.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.
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Комісія повинна перевіряти зменшення корисності нематеріального активу з
невизначеним строком корисної експлуатації шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю:
а) щорічно,
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального активу.
Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснювати відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»,
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною
договірних (контрактних) зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.
Дебіторську заборгованість поділяється на поточну та довгострокову.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості,
яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з
дати балансу.
Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої не існує вірогідності її погашення. Даний факт затверджується керівником підприємства.
Під час первісного визнання дебіторську заборгованість оцінюється за її справедливою вартістю на дату укладання договору плюс витрати на операції, які прямо відносяться до фінансового активу. Витрати за операцією — це додаткові витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття фінансового активу.
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій) вартості, якщо не можливо чітко визначити термін погашення такої заборгованості.
Зобов’язання та резерви
Облік і визнання зобов’язань та резервів Товариства здійснюється відповідно
до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання Товариства, класифікуються на довгострокові (строк погашення
понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній
(справедливій) вартості.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Звіті
про фінансовий стан (баланс) за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій
вартості отриманих активів або послуг.
Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому
має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
надійністю.
Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці та розрахованого коефіцієнту з нарахуванням ЄСВ в відсотках згідно чинного законодавства.
Заробітна плата нових працівників та звільнених в поточному місяці не включається до розрахунку резерву.
Щомісяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (у т.ч.,
якщо працівник знаходився на лікарняному).
Страховий резерв створюється щомісячно згідно методики уповноваженого
органу виконавчої влади в сфері регулювання ринку фінансових послуг.
Резерв сумнівних боргів ненараховувался,якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.Суми створених забезпечень визнаються витратами.
Грошові кошти
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів в банках, готівки
в касі.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Касови операцiї Товариством здiйснюються у вiдповiдностi до вимог «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за
№ 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320,
з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454 до подальших змін в Законодавстві. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв
по касi.
Операцiї на поточному рахунку здiйснюються з дотриманням вимог «Iнструкцiї
про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», згiдно з Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з
урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального
банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407
до подальших змін в Законодавстві.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України та
відповідає «Декларації з податку на прибуток підприємства».
Відстрочені податкові зобов’язання - суми податків на прибуток, що підлягають
сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.
Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання
в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли

балансова вартість активу або зобов’язання відшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов’язання відшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов’язання - це сума, яка використовується для
цілей оподаткування цього активу або зобов’язання.
Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена
або відшкодована в зв’язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів
та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку
зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за податковим
ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані
активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або
про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за
станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти
існуючих відкладених податкових зобов’язань.
Доходи і витрати
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності Товариства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу
(МСБО (IAS) 18 «Дохід»).
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування (на стадії завершеності операції), коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід Товариства від надання інших видів кредитування визнається:
від відсотків за користування кредитом – згідно умов договору у тому періоді,
до якого він відноситься, виходячи з принципу нарахування;
від супутніх послуг - в періоді їх фактичного надання.
Кошти, отриманні від Держскарбниці за реалізацію заставного майна не відносяться до чистого доходу Товариства, оскільки за рахунок заставленого майна
Товариство має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи відсотки та інш., в зв’язку
з тим, що Товариство набуває право звернення стягнення на предмет застави в
разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано.
До іншого операційного доходу Товариства відноситься пеня.
Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають
документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за
довідкою, затвердженою директором, (наприклад, нарахування резерву сумнівних боргів).
Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати,
пов’язані з придбанням запасів, необоротних активів не включаються до складу
витрат, а підлягають віднесенню на відповідні рахунки обліку необоротних активів
та запасів.
Для обліку витрат використовуються рахунки 9 класу.
Визначення фінансового результату проводиться щоквартально.
Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються 1 раз
на рік в кінці звітного року.
Пов’язані особи
Визначення пов’язаних осіб розкривається у відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони». Операції з пов’язаними сторонами в Товаристві за звітній період відсутні.
ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Чистий дохід від реалізації послуг за 2014р. - 597 тис. Грн ;
Чистий дохід від реалізації послуг за 2015р. - 640 тис. грн.
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи за 2014р. – 79 тис. грн.;
Інші операційні доходи за 2015р. – 51 тис. грн.
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за 2014р. – 780тис. грн., у т.ч. :
Матеріальні затрати – 11тис. грн.;
Витрати на оплату праці - 252тис. грн.;
Відрахування на соціальні заходи – 88тис. грн.;
Амортизація – 7тис. грн.;
Інші операційні витрати – 422тис.грн.
Адміністративні витрати за 2015р. – 682 тис. грн., у т.ч. :
Матеріальні затрати – 4 тис. грн.;
Витрати на оплату праці - 222 тис. грн.;
Відрахування на соціальні заходи – 78 тис. грн.;
Амортизація – 6 тис. грн.;
Інші операційні витрати – 372 тис. грн.
ІНШІ ВИТРАТИ
Інші витрати за 2014р. – 7 тис. грн.;
Інші витрати за 2015р. – 2 тис. грн
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ
Фінансовий результат до оподаткування в 2014р. Збиток – 111 тис.грн.
Фінансовий результат до оподаткування в 2015р. Прибуток – 7 тис.грн.;
ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Витрати з податку на прибуток за 2014р. – 2 тис.грн.;
Витрати з податку на прибуток за 2015р. – 1 тис.грн.
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Чистий фінансовий результат за 2014р.(збиток) – 113 тис.грн.
Чистий фінансовий результат за 2015р.(прибуток) – 6 тис.грн.;
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Вартість (залишкова) основних засобів на 31.12.2014 – 40тис.грн.:
Первісна вартість основних засобів – 91тис.грн.
Знос – 51тис.грн.
Вартість (залишкова) основних засобів на 31.12.2015 – 46 тис.грн.:
Первісна вартість основних засобів – 101 тис.грн.
Знос – 55 тис.грн
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НЕМАТРІАЛЬНІ АКТИВИ
Вартість (залишкова) нематеріальних активів на 31.12.2014 – 3тис.грн.:
Первісна вартість основних засобів – 25тис.грн.
Знос – 22тис.грн.
Вартість (залишкова) нематеріальних активів на 31.12.2015 – 2тис.грн.:
Первісна вартість основних засобів – 25тис.грн.
Знос – 23тис.грн.
ЗАПАСИ
Запаси за 2014р. – 2тис.грн.
Запаси за 2015р. – 2тис.грн.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
Станом на 31.12.2014р. дебіторська заборгованість :
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 24тис.грн.;
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 3 тис.грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість (за наданими кредитами) – 347тис.грн.;
Станом на 31.12.2015р. дебіторська заборгованість :
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 11 тис.грн.;
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 1 тис.грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість (за наданими кредитами) – 377 тис.грн.
Оскільки дебіторська заборгованість є поточною, то її справедлива вартість
відповідає балансовій.
ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2014р. (за рахунок резерву відпусток) - 1тис.грн.;
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2015р.(за рахунок резерву відпусток) – немає , Відстрочені податкові активи відображається сума податку на
прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, але платники податку
на прибуток, які мають дохід меньше 20 млн. грн. на рік визначатимуть прибуток до
оподаткування без коригувань на податкові різниці .
ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОТОЧНІ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ
Поточні та інші поточні забеспечення станом на 31.12.2014р. – 14тис.грн.
Поточні та інші поточні забеспечення станом на 31.12.2015р. – 10тис.грн.;
ГРОШОВІ КОШТИ
Грошові кошти станом на 31.12.2014р. - 124тис.грн., у т.ч.:
Поточні рахунки в банках в національній валюті – 17тис.грн.;
Грошові кошти в касі (готівка) – 107тис.грн.
Грошові кошти станом на 31.12.2015р. - 115 тис.грн., у т.ч.:
Поточні рахунки в банках в національній валюті ( в сумі меньше ніж тисяча);
Грошові кошти в касі (готівка) – 115 тис.грн.
ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Інші оборотні активи станом на 31.12.2014р. - 1тис.грн;
Інші оборотні активи станом на 31.12.2015р. - 4тис.грн;
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
На вимогу Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 26 квітня 2005 року N 3981 (зі змінами та доповненнями) до пп.
2.1.11 п. 2.1 розділу 2, ломбарди повинні мати власний капітал у розмірі не менше
200тис.грн.
Станом на 31.12.2014р. та 31.12.2015р. зареєстрований та сплачений статутний капітал Товариства — 616тис.грн.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р.:
за товари, роботи, послуги
– 1 тис.грн.;
за розрахунками з бюджетом
– відсутня (у т.ч. з податку на прибуток);
за розрахунками зі страхування - відсутня (зарплата за 2 половину грудня
2014р.виплачена достроково наприкінці грудня 2014р.);
за розрахунками з оплати праці - відсутня (зарплата за 2 половину грудня
2014р.виплачена достроково наприкінці грудня 2014р.);
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015р.:
за товари, роботи, послуги ( в сумі меньше ніж тисяча);
за розрахунками з бюджетом – 2 тис.грн.(у т.ч. з податку на прибуток 1 тис.грн.);
за розрахунками зі страхування - 3 тис.грн.;
за розрахунками з оплати праці - 6 тис.грн.
Оскільки кредиторська заборгованість є поточною, то її справедлива вартість
відповідає балансовій.
УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище
Економіка України в цілому не є стабільною, що має негативний вплив на господарську діяльність, яка схильна до різноманітних ризиків.
Керівництво вживає необхідні заходи для забезпечення фінансової стійкості
Товариства. Однак, відсутність можливості використання залучених коштів, недобросовістна конкуренція, а також погіршення в економіці негативно впливали
на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Товариство не має
можливості достовірно оцінити ефект від потенційного негативного впливу цих
чинників.
Оподаткування
Внаслідок того, що законодавство України постійно неодноразово змінюється
та його норми не завжди чітко і однозначно сформульовані, непослідовно застосовуються та по різному розтлумачуються є імовірність недотримання якісь законів
та нормативних актів, що може привести до штрафів та втрат. На теперешній час
Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності до чинним
податковим законодавством.
Управління ризиком капіталу
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності Товариства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку засновників.
Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.
Основні категорії фінансових інструментів
Основні фінансові зобов’язання Товариства включають поточну кредиторську
заборгованість. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. Фінансовими активами Товариства є дебіторська заборгованість (в основном, по наданих кредитах), а також
грошові кошти.
Основні ризики, що виникають від фінансових інструментів Товариства - кредитний ризик і ризик ліквідності, ризик зміни процентних ставок.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює господарську діяльність за рахунок власних коштів та
постійно аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською та кредиторською
заборгованістю.

Тому ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі
їх настання, мінімізовано. Політика управління ризиком включає здійснення контролю ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ
Товариство в силу своїх особливостей і сформованою практикою організації
надання фінансових послуг займається одним видом діяльності. Тому господарсько-галузеві сегменти не виділені.
ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Події, які суттєво могли вплинути на фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів Товариства між датою балансу і датою затвердження керівництвом
річної фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, не відбувались.
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ця фінансова звітність за 2015 рік затверджена директором «15» лютого 2016
року.
Керівник

______________________________

Табак Світлана Павлівна

Головний бухгалтер _______________________

Віннік Ольга Михайлівна

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності
та річних звітних даних
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
станом на 31 грудня 2015 року
м. Одеса
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
“ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.
15

Дата та орган проведення дер- Зареєстроване виконавчим комітетом Одесьжавної реєстрації:
кої міської ради 23 травня 1995 року з номером
запису про включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896
Номер та дата видачі свідоцтва № 4420 Рішення Аудиторської палати України
про внесення в реєстр аудитор- від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
ських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги
Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 чинно до 26.11.2020
р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості № 0167, рішення АПУ від 03.11.2011
№240/5
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД
Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»

Ідентифікаційний код

36233139

Місцезнаходження

65104, м. Одеса, вул. Академіка Корольова,
буд. 58

Дата державної реєстрації

24 листопада 2008 року

Свідоцтво про реєстрацію фінан- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
сової установи
ЛД № 398 видане 28 травня 2009 року реєстраційний номер 15102348 згідно до Розпорядження Комісії від 28.05.2009 р. № 397, код фінансової установи 15
Основні види діяльності відпо- 64.92 Інші види кредитування
відно до статутних документів
Статутний капітал, грн.
Середньооблікова
працівників

616 160,00 грн.

чисельність 14 працівників

Наявність відокремлених підроз- Відділення № 1 ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАділів (філій та відділень)
НІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» адреса: м. Одеса,
вул. Кримська, буд. 84
Відділення № 2 ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» адреса: м. Одеса,
вул. Грецька, буд. 45
Відділення № 3 ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» адреса: м. Одеса,
вул. Дніпропетровська дорога, буд. 72, оф. 145
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ПТ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди № 70 від 22 січня 2016
року.
Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» проведено
за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 14 квітня 2016 року
по 21 квітня 2016 року.
Звіт щодо фінансової звітності
Адресат: Керівництво ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»,
Можливі користувачі:Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2015 року та відповідних звітів про фінансові
результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших
приміток.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих
актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», №
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора».
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.
У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність
та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які
необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах
згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних
стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного
року вiдповiдно до МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду за фінансову
звітність
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у
примітках до фінансової звітності Ломбарду;
- Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що
Ломбард буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між
пов’язаними сторонами;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які
вимагають коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв’язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.
Керівництво Ломбарду також несе відповідальність за:
- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Ломбарді;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів
бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів ломбарду;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.
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 етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур

залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1.ПОВНОЕ ТОВАРИСТВО
«СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД
«ФЕНІКС» станом на 31.12.2015 року має непокриті збитки у розмірі 133 тис. грн.
Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити
свої зобов’язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не
може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi
дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570
«Безперервнiсть».
2.Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних грошових коштів у касі, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на
Товаристві цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено
довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію,
не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість інвентаризації (опитування та
інші), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно залишків по
касі у сумі 115 тис. грн. У зв’язку з цим, ми висловлюємо модифіковану думку
(умовно-позитивну).
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПТ «СЛОБОДЕНЮК І
КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати, за рік, що закінчився на зазначену дату, звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал відповідно до МСФО.
Інша допоміжна інформація
Стан корпоративного управління
Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених
Засновницьким договором Ломбарду. Управління Товариством здійснюють:
Загальні збори Учасників, Директор. При необхідності, за рішенням зборів учасників, для перевірки господарської діяльності залучається аудитор чи аудиторська
фірма.
Ломбард проводить Збори Учасників по результатах господарської діяльності
за відповідний квартал та рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші
питання, які належать до їх компетенції.
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього
аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення директор.
Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством
Система внутрішнього аудиту
Згідно рішення загальних зборів засновників від 31.12.2012 року (протокол
№ 25) в ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» була створена
Служба внутрішнього аудиту та призначена посадова особа на посаду внутрішнього аудитора, яка здійснює свою діяльність на підставі Положення «Про службу
внутрішнього аудиту».
Система внутрішнього аудиту, необхідна для складання фінансової звітності,
яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, відповідає
вимогам чинного законодавства України.
Шахрайство при аудиті фінансової звітності.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи
його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його
середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора,
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були
подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно,
може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому
числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання,
структури його власності та корпоративного управління, структури та способу
фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнесризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того,
що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Поновлення діяльності
В звітному році Ломбард здійснював діяльність згідно Засновницького договору.
Події після дати балансу
Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01
січня 2016 р. до аудиторської перевірки, не відбувалися.
При перевірці узгодження показників різних форм фінансової звітності порушень не встановлено.
Аудит активів у бухгалтерському обліку.
За станом на 31.12.2015 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» в порівнянні з даними
на початок 2015 року збільшились на 2,4 % і відповідно складають 558
тис. грн.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС»
Аудит нематерiальних активiв
Нематеріальні активи на балансі ломбарду представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення господарської діяльності.
Станом на 31.12.2015 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 25 тис. грн., накопичена амортизація складає 23 тис. грн., залишкова вартість
нематеріальних активів станом на 31.12.2015 року складає 2 тис. грн.
Визнання та облік нематеріальних активів відповідають МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Аудит основних засобiв
Визнання основних засобів, визначення їх первісної вартості здійснюються відповідно до МСБО № 16 “Основні засоби”. Після визнання активом, об’єкт основних
засобів обліковується за його собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та
збитків від зменшення корисності.
Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на
31.12.2015 року, складає 101 тис. грн. Знос основних засобiв складає 55 тис. грн.,
залишкова вартiсть основних засобiв становить 46 тис.грн.
Аудит запасiв
Запаси, відповідно до вимог МСФЗ 2, оцінюються за меншою з двох величин:
собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість вибуття запасів визначається із застосуванням методу ФІФО.
Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не
виявлено.
Станом на 31.12.2015 року запаси складають 2 тис. грн.
Аудит дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2015 року, складає 389 тис. грн.
Прострочена дебіторська заборгованість, яку можна оцінити як сумнівний борг
в Ломбарді відсутня та в бухгалтерському обліку не відображено.
Довгострокова дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2015 року, відсутня.
Дебіторська заборгованість відповідає критеріям визнання її фінансовими активами згідно з МСБО 39.
Аудит грошових коштiв
Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством
здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог «Положення про ведення
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з
урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння
Нацiонального банку України. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi
первинних документiв по касi. Залишок грошових коштів по касі, станом
на 31.12.2015 року, складає 115 тис. грн. Аудитор не приймав участi в
спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних грошових коштів у касі, оскiльки
був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог
МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали
за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість інвентаризації (опитування та інші),
ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно залишків по касі
у сумі 115 тис. грн. У зв’язку з цим, ми висловлюємо модифіковану думку
(умовно-позитивну).
Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог
«Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», згiдно
з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за
№ 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за
№377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння
Нацiонального банку України. Залишок грошових коштів на поточному та інших
рахунках, станом на 31.12.2015 року відсутній.
Інші оборотні активи складають 4 тис. грн.
Аудит зобов’язань і забезпечень.
Станом на 31.12.2015 року загальні зобов’язання і забезпечення Товариства в
порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились на 40 % і відповідно складають 21 тис. грн.
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як
фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
у прибутках або збитках. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань
Ломбарду присвоює їм відповідну категорію.
Довгострокові зобов’язання та забезпечення, станом на 31.12.2015 року, відсутні.
Поточні зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2015 року, складають
21 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати в Ломбарді здiйснюється
у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України «Про оплату
працi» та iнших законодавчих документiв. В Ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства.
Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39.
Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ПТ
«СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» складає 537 тис. грн., з яких
зареєстрований статутний капітал складає 616 тис. грн., резервний капітал – 54
тис. грн., непокритий збиток станом на 31.12.2015 року складає 133 тис. грн.
Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити
свої зобов’язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не
може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi
дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570
«Безперервнiсть».
Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. На протязi 2015 року загальна сума статутного капiталу не
змiнювалась.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі
Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України
Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності
ПТ «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ФЕНІКС» відображених у фінансовій звітності.
Чистий прибуток поточного року складає 6 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від
звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід».
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2015 рік відповідають первинним документам та
даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за
2015 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру
доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Звіт про рух грошових коштів
Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни,
що відбулися у грошових коштах Ломбарді та їх еквівалентах за звітний період.
Незалежний аудитор відмічає, що чистий рух від операційної діяльності Ломбарду
має від’ємне значення у розмірі 32 тис. грн., чистий рух від інвестиційної діяльності
складає 23 тис. грн., чистий рух від фінансової діяльності Ломбарду відсутній. На кінець звітного періоду залишок грошових коштів Ломбарду склав 115 тис. грн.
Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують
суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо руху грошових коштів в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про рух грошових коштів дає обґрунтовану підставу для висловлення думки:
а) фінансові звіти, а саме звіт про рух грошових коштів товариства в цілому
справедливо й достовірно відображає рух грошових коштів товариства за 2015 рік,
відповідно до МСФО;
б) товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо
дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2015 року.
Звіт про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, Аудитором було отримано достатньо документів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності
відображення та розкриття інформації про власний капітал та змін у звітному періоді, згідно концептуальній основі.
Загальними змінами власного капіталу у 2015 році були: отримання прибутку.
Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують
суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо власного капіталу в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації
про власний капітал дає обґрунтовану підставу для висловлення думки:
а) фінансові звіти, а саме звіт про власний капітал товариства в цілому справедливо й достовірно відображає власний капітал товариства у 2015 році, згідно
концептуальній основі;
б товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо
дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2015 року.
Відповідність Порядку складання та подання звітності Ломбарду яка надається до Нацкомфінпослуг.
На думку незалежного аудитора звітність Ломбарду за 2015 рік складена у відповідності до Порядку складання та подання звітності Ломбарду, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004р. № 2740 із змінами та доповненнями.
Форми звітних даних заповнюються Ломбарду на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період.
Форми звітних даних, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці
України - гривнях. При відображенні інформації в звітності відсутні підчистки, помарки і виправлення.
Оцінка ризиків та систем управління ними
При оцінці ризиків Ломбард дотримується вимог Нацкомфінпослуг. Система
оцінки ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління
ризиками здійснюється директором Ломбарду та відповідальним по фінансовому
моніторингу.
Керівництво Ломбарду володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і
вирішує напрямки проведення активних операцій.
Процентний ризик
Ломбард не має значного процентного ризику у зв’язку з тим, що більшість
фінансових інструментів є короткостроковими.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Ломбарду
і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації
активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.
Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів, включаючи збільшення статутного капіталу, формуванню резервного фонду,
завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що
як правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.
Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва Ломбарду
Згідно Розпорядження Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004 р. „Про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ”, а також діючим у Ломбарді посадовими інструкціями до директора та
головного бухгалтера з моменту призначення на посаду ( Наказ № 1 від 01 грудня
2008 року та наказ № 11 від 01.03.2011 року відповідно) були дотримані професійні
вимоги до їх освіти та досвіду. Кожен з них має вищу освіту та певний досвід роботи згідно зайнятими посадам.
Відповідно до вимог Положення про навчання (перепідготовку, підвищення
кваліфікації та складання екзаменів) особи, які проводять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням ДКРРФП України від
25.12.2003 р. №183. Так Директор має свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників № 196 від 25.04.2015 року, Головний бухгалтер має свідоцтво про складання
екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення
кваліфікації головних бухгалтерів № 183 від 25.04.2015 року.
Незалежний аудитор відмічає, що Ломбард дотримується кваліфікаційних вимог до відповідального з фінансового моніторингу. Періодично проводити заняття
з особовим складом з доведення вимог положень про фінансовий моніторинг. На
момент проведення аудиту заняття проведені, основні вимоги доведені.
Директор - Аудитор
АКФ “Грантьє”
___________________
О.С.Пархоменко
(підпис)
(сертифікат аудитора серії А №006098)
м. Одеса
21.04.2016 року
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Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФОЛІО»

за ЄДРПОУ
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Територія

Голоіївський р-н м. Києва

за КОАТУУ
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Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

за КОПФГ

Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

за КВЕД

64.30

1

Адреса, телефон

03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова Івана, буд. 64/16, т. 490-20-21

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

-

-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

44
-

44
-

1065

-

-

1090
1095

44

44

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

1125

-

-

1130
1135
1136

1
-

-

1140

1267

2261

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

12100
6
6

13340
5
5

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

13374

15606

-

-

13418

15650
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

100000
1052
(87701)
(13351)
13 351

100000
3187
(87701)
(15486)
15 486

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

67
-

164
-
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
2135
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
2135
збиток
2355
(-)

3
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

164

-

-

-

-

13418

15650

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

Підприємство

ПАТ «ЗНВКИФ «Фолио»

за ЄДРПОУ

01

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

(-)

(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

-

-

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(155)
(-)
(-)

(135)
(-)
(-)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(155)
2290
(-)
(-)
(-)

(135)
1253
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
2135
III. Елементи операційних витрат

38408354

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

1118
(-)

II. Сукупний дохід

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01

4
1118
(-)
-

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
155
155

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
1118
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
135
135

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПАТ «ЗНВКИФ «Фолио».
за ЄДРПОУ
38408354

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик

4

-
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(-)
Праці
3105
(-)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(-)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(-)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(-)

(-)

3190
3195

(-)
-

(-)
-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

1295
-

2
-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(1240)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
92
(-)
(-)
(-)
(10800)
(-)

Інші платежі
3290
(57)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
(2)
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
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
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
(2)
Залишок коштів на початок року
3405
6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
4

(212)
(10918)

10799
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10799
(119)
125
6

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПАТ «ЗНВКИФ «Фолио».

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

01

38408354

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
100000

4
-

5
-

6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
1052

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

100000
-

-

-

-

1052
2135
-

(87701)
-

-

13351
2135
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

100000

-

-

-

2135
3187

(87701)

-

2135
15486

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
(87701)

9
-

10
13351

№24/2016
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПАТ «ЗНВКИФ «Фолио».
ПАТ «ЗН ВКІФ Фоліо»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
1. Інформація про Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фоліо» та його
діяльність
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «Фоліо» (надалі також - Фонд) є інститутом
спільного інвестування та здійснює діяльність виключно із спільного інвестування.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фоліо».
Тип Фонду: закритий.
Вид Фонду: недиверсифікований.
Юридична та фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул.
Федорова Івана, буд. 64/16
Строк діяльності Фонду: 29.12.2012р. - 29.12.2062р.
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 00141 від
29.12.2012р.
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300141.
Дата внесення відомостей про Фонду до ЄДРІСІ: 29.12.2012р.
Форма власності: приватна.
Код за ЄДРПОУ: 38408354.
Інформація про державну реєстрацію: Компанію зареєстровано 12.11.2012
року у Голосіївському районі м. Києва. Номер реєстрації 1 067 102 0000 018312,
про що свідчить Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осібпідприємців від 03.11.2015р.
Дата державної реєстрації Фонду: 12.11.2012 р.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство: ozoncap.com.
Адреса електронної пошти: info@ozoncap.com.
Характеристика напрямків діяльності: Виключною діяльністю Фонду є залучення коштів юридичних осіб з метою спільного інвестування та емісія цінних
паперів у вигляді простих іменних акцій, що є підтвердженням інвестицій акціонерів Фонду, з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх
розміщення.
Залучення коштів, подальше управління активами Фонду, облік та формування
звітності здійснює компанія з управління активами ТОВ «КУА ОЗОН» (попередня
назва ТОВ «Драгон Есет Менеджмент») (надалі – КУА) згідно чинного законодавства (ЗУ про ІСІ).
Грошові кошти, які залучаються, інвестуються за напрямками, зазначеними у
Інвестиційній декларації Фонду, а саме в цінні папери, нерухомість, депозити та
інше.
У своїй діяльності Фонд керується чинним законодавством України, зокрема
Законами України «Інститути спільного інвестування» (далі – ЗУ про ІСІ), «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України,
внутрішніми положеннями та нормативними документами.
Особливістю економічного та соціального розвитку України на сучасному етапі
є високий ступінь впливу глобальної нестабільності та внутрішні економічні та політичні процеси. Фонд, як інститут спільного інвестування, має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень як загального характеру, так і
спеціального характеру, притаманного для фондового ринку України.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фондовий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив вони можуть мати
на майбутній фінансовий стан Фонду. Керівництво КУА впевнене, що воно вживає
всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Фонду,
дотримання вимог НКЦПФР.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання фінансової звітності та відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився
31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 31 грудня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Починаючи з 1 січня 2011 року, активи і пасиви фонду обліковувалися паралельно за ПСБОУ та МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ було 01 січня 2012 року.
Підприємство складало вперше фінансову звітність за МСФЗ станом на 31.12.13.
Вплив переходу відображений в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.
Фінансова звітність, за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є фінансовою
звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання
фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду
для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті
ними економічних рішень.
Підготовлена КУА фінансова звітність Фонду чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Фонду, КУА, керувалася також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. Істотні судження в процесі застосування облікової політики
Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах,
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва КУА інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
Судження щодо справедливої вартості активів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату (мінімальний біржовий курс). В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво КУА вважає, що облікові оцінки та припущення, які відносіться до

оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим
джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності, з часом, зазнають змін, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво КУА використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
2.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
На дату затвердження даної фінансової звітності наступні стандарти, тлумачення та зміни до стандартів були випущені, але не набрали чинності. Фонд не
застосовує їх достроково.

МСФЗ 9 Фінансові інструменти
МСФЗ 14 Рахунки відстрочених тарифних регулювань
МСФЗ 15 Виручка за договорами з клієнтами
Поправки 2015 до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу

Липень 2014

Дата набрання
чинності
1 Січня 2018

Січень 2014

1 Січня 2016

Травень 2014

1 Січня 2018

Травень 2014

1 Січня 2018

Поправки

Дата випуску

Дата
набрання
чинності

Поправки до МСФЗ 11

Травень 2014

Поправки до МСБО 16 і МСБО 38

Травень 2014

Поправки до МСБО 16 і МСБО 41

Червень 2014

Поправки до МСБО 27

Серпень 2014

Поправки до МСФЗ 10 і МСБО 28
Щорічні вдосконалення 2012-2014
МСФО 4
МСФО 7
МСБУ 19
МСБУ 34
Поправки до МСФЗ 10, МСФО 12 і МСБО 28

Вересень 2014

Поправки до МСБО 1

Грудень 2014

Поправка до МСБО 12

Січень 2016

Основні проекти

Дата випуску

1 Січня 2016

Вересень 2014
Грудень 2014
1 Січня 2017

Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів
залежатимуть від активів i зобов’язань, що матиме Фонд на дату їх застосування,
тому визначити їх майбутній вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво КУА оцінює можливий вплив від застосування нових (оновлених)
стандартів, тлумачень i не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому,
на необхідність перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартості та на класифікацію i оцінку фінансових активів та зобов’язань
Фонду.
2.4. Валюта подання звітності
Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі –
грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис.
грн.), якщо не зазначено інше.
2.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань
відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником КУА 16 березня 2016 року. Ні акціонери Фонду, ні інші особи не мають
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.7. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, є календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Загальні положення щодо облікових політик
Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не
слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Фонду розроблена та затверджена керівництвом КУА відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ.
Інформація про зміни в облікових політиках
Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Протягом звітного 2015 року не було змін в облікових політиках та виправлень
суттєвих помилок.
Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно
до їх функцій як частини собівартості, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для
прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.1,
5.2 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Фонду.
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ПАТ «ЗНВКИФ «Фолио».
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
Фонд визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (цінні папери в торговому портфелі);
- інвестиції, які утримуються до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові активи, доступні для продажу.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Фонд оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена
в п. 2.3. цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише
тоді, коли Фонд стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного
відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням
рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва КУА, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які
є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Фонд розглядає при визначенні, чи є у нього об’єктивні
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію
про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів;
негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді
сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути
об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце
на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Торгові цінні папери
До торгових цінних паперів Фонд відносить фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку,
а саме:
- боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що
використовуються Фондом для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни та продажу в найближчий час;
- будь-які інші цінні папери, що визначаються Фондом на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Фонд має намір і змогу обліку за справедливою вартістю
з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які при первісному визнанні не мають котирувальної ціни на активному ринку, і справедливу вартість
яких неможливо достовірно визначити).
Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю, яка переважним чином співпадає з вартістю придбання. Витрати на операції
з придбання відображуються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.
Подальший облік цінних паперів в торговому портфелі здійснюється за справедливою.
Справедлива вартість для кожної категорії цінного папера, що котирується на активному ринку, визначається за його біржовим курсом за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах, щоденно, станом на час закриття біржового дня. За відсутності котирування цінного папера на активному ринку для визначення
справедливої вартості використовується одна з методик оцінки: балансова вартість
фінансового інструмента, аналіз дисконтованих грошових потоків, тощо.
Зміни справедливої вартості відображаються в бухгалтерському обліку на дату
балансу у складі результату від торгових операцій з цінними паперами в торговому
портфелі Фонду з відображенням переоцінки у звіті про фінансові результати.
Процентний дохід за цінними паперами в торговому портфелі обліковується в
складі інших доходів у звіті про фінансові результати.

Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами в торговому
портфелі не здійснюється. На кожну звітну дату за такими цінними паперами проводиться тест на виявлення можливих ознак знецінення.
Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Фонд відносить придбані
боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення, які Фонд має намір та змогу
утримувати до строку їх погашення з метою отримання процентного доходу.
Фонд не визнає цінні папери як утримувані до погашення, якщо:
- має намір утримувати цінні папери протягом невизначеного часу;
- готовий продати їх у разі змін ринкових ставок відсотка, ризиків, потреб ліквідності;
- умови випуску безстрокових боргових цінних паперів передбачають сплату
відсотків протягом невизначеного часу (тобто немає фіксованого строку погашення);
- емітент має право погасити цінні папери сумою, значно меншою, ніж їх
амортизована собівартість.
Цінні папери, за якими емітент передбачає дострокове погашення, можуть
бути визнані в портфелі до погашення, якщо Фонд має намір і змогу утримувати їх
до строку погашення. Фонд постійно, на дату балансу, оцінює свій намір та змогу
утримувати цінні папери до погашення.
Витрати на операції, здійснені під час придбання боргових цінних паперів,
включаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії). Після первісного визнання, боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображаються за їх амортизованою собівартістю з
урахуванням зменшення їх корисності, якщо балансова вартість цінних паперів
перевищує суму очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування за
борговими цінними паперами визначається як величина доходу очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих із застосуванням ставки дохідності відповідного боргового цінного паперу.
Фонд визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту (премії) за борговими
цінними паперами із застосуванням методу ефективної ставки відсотка станом на
кінець кожного робочого дня. Нарахований процентний дохід за борговими цінними паперами в портфелі на продаж визнається в складі інших фінансових доходів
у Звіті про фінансові результати.
Інші довгострокові фінансові інвестиції
Інші довгострокові фінансові інвестиції обліковуються Фондом за ринковою
вартістю, а у разі відсутності ринкової ціни – за вартістю їх придбання з урахуванням зменшення корисності.
Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком
із нижченаведених ознак:
- Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.3. Інші застосовані облікові політики
Доходи та витрати
Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності Фонду відповідно до принципів нарахування та відповідності - усі доходи і витрати Фонду, що відносяться до звітного періоду, відображаються у
цьому ж періоді, незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти.
Доходи і витрати за активами та зобов’язаннями Фонду нараховуються протягом терміну їх перебування на балансі Фонду з дати їх первісного визнання
до дати їх вибуття.
Принципи нарахування та відповідності застосовуються в межах принципу
обачності. При одержанні доходів у день складання балансу застосовується касовий метод.
Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат за класами 7, 9 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Будьякі різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка
процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою
доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номінальною вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками
з обліку процентних доходів (витрат).
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у
звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Доходи і витрати Фонду відображено в «Звіті про фінансові результати» та у
відповідних примітках.
Умовні зобов’язання та активи.
Фонд не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів,
які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Фонд не визнає умовні
активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
Власний капітал Фонду
Капітал Фонду складається з внесеного капіталу, нерозподіленого прибутку та
додаткового капіталу, який утворився в результаті продажу власних цінних паперів
Фонду за ціною вище за номінальну.
Податок на прибуток
Фонд не є платником податку на прибуток згідно Податкового кодексу України
від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами) ст.141.6.1.
4. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
4.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
КУА здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань Фонду, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті
про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
Метод
та зобов’язань,
оцінки
оцінених за
Методики оцінювання
(ринковий,
справедливою
дохідний,
вартістю
витратний)
Грошові кошти
Первісна та подальша
Ринковий
та їх еквіваоцінка грошових коштів та
ленти
їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній
вартості

Вихідні дані
Офіційні курси НБУ
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Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Боргові цінні
папери

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній валюті здійснюється
за справедливою вартістю
очікуваних грошових потоків
Первісна оцінка боргових
цінних паперів як фінансових активів здійснюється
за справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних
паперів здійснюється за
справедливою вартістю.
Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за
їх справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Дохідний Ставки за депозита(дискон- ми, ефективні ставки
тування
за депозитними
грошових
договорами
потоків)

Ринковий,
дохідний

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів
Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вхідні
грошові потоки

Дебіторська за- Первісна та подальша оцінка Дохідний
боргованість
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто
сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату
оцінки.
Поточні
Первісна та подальша
Витратний Контрактні умови,
зобов’язання оцінка поточних зобов’язань
ймовірність погашенздійснюється за вартістю
ня, очікувані вихідні
погашення
грошові потоки

4.2. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою
вартістю відображена наступним чином:
тис.грн.
Найменування

Балансова
вартість
2015
2014
2
3

Справедлива
вартість
2015
2014
4
5

1
Довгострокові інші фінансові інвестиції (частка
44
44
44
в статутному капіталі товариства)
Дебіторська заборгованість за виданими аван1
сами
Дебіторська заборгованість за нарахованими 2 261
1 267 2 261
відсотками
Інша поточна дебіторська заборгованість
13 340 12 100 13 340
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
6
5
Поточна кредиторська заборгованість
164
67
164

44
1
1 267
12 100
6
67

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості визначена
достовірно, оскільки на момент складання звітності вже погашена.
5. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
5.1. Інші фінансові доходи
тис.грн.
Найменування
Процентні доходи
Відсотки по наданим позикам
Всього процентних доходів

2015

2014

2 290
2 290

1 253
1 253

2015
12
141
1
1

2014
10
123
2
-

155

135

2015
44
44

2014
44
44

5.3. Адміністративні витрати
тис.грн.
Найменування
Професійні послуги (депозитарій, аудитор)
Професійні послуги з управління активами
Послуги банку
Професійні послуги Зберігача (депозитарної
установи) Фонду
Всього адміністративних витрат
1.5. Довгострокові фінансові інвестиції
тис.грн.
Найменування
Частка в статутному капіталі ТОВ
Всього

Частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Лайн Тревел» складає десять відсотків та обліковується за собівартістю придбання з урахуванням зменшення корисності.
5.7. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість представлена заборгованістю нарахованими відсотками за виданими позиками та іншою дебіторською заборгованістю у вигляді
заборгованості за наданими позиками.
Термін погашення заборгованості – до 31.12.2016 р.
тис.грн.
Найменування
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами
Дебіторська заборгованість за наданими позиками
Всього
5.8. Грошові кошти
тис.грн.

2015
2 261
13 340
15 601

2014
1
1 267
12 100
13 368

Найменування
Поточний рахунок в банку
Всього грошових коштів

31 грудня 2015
5
5

31 грудня 2014
6
6

Грошові кошти, використання яких обмежено станом на 31.12.2015 року відсутні.
5.9. Власний капітал
тис.грн.
Найменування
Зареєстрований пайовий капітал
Нерозподілений прибуток (збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
5.10.

31 грудня 2015
100 000
3 187
(87 701)
15 486

31 грудня 2014
100 000
1 052
(87 701)
13 351

Вартість цінних паперів, емітованих Фондом

Найменування
Кількість акцій в обігу, шт.
Номінальна вартість акції, грн.
Вартість акції, розрахована з вартості чистих
активів Фонду, грн.
5.11.
Кредиторська заборгованість
тис.грн.

31 грудня 2015
12 299 030
1,00
1,26

31 грудня 2014
12 299 030
1,00
1,09

Найменування
31 грудня 2015
Кредиторська заборгованість за отримані по164
слуги
Всього кредиторська заборгованість
164

31 грудня 2014
67
67

6. Розкриття іншої інформації
6.1. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво КУА визнає, що діяльність Фонду пов’язана з ризиками, і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління
ризиками керівництвом КУА здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
6.1.1. Кредитний ризик
Кредитним ризиком э ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик відноситься до таких фінансових
інструментів, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська
заборгованість.
Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються політикою КУА. Керівництво КУА встановлює та щорічно переглядає свою
інвестиційну стратегію, яка визначає основні цілі, оптимальний склад фінансових
активів, зокрема портфелю Фонду та систему лімітів. Моніторинг та аналіз кредитного ризику Фонду проводиться індивідуально по кожному випадку.
Для цілей управління кредитним ризиком, Грошові кошти Фонду зберігаються у
надійних банках, які розташовані в Україні. Дебіторська заборгованість постійно перевіряється щодо відповідності до умов договорів та платоспроможності контрагентів.
Станом на кінець 2015 та 2014 років дебіторська заборгованість є поточною, сумнівних боргів немає, тому керівництво КУА оцінює кредитний ризик Фонду, як низький.
6.1.2. Ринковий ризик
Ринковим ризиком є ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (таких як процентні ставки, курси цінних паперів, валютні курси, тощо). Метою
управління ринковим ризиком є управління позицією, яка наражається на ринковий ризик, і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів за
умови досягнення оптимізації доходності та ризику.
У сфері управління ринковим ризиком керівництво КУА застосовує уніфіковані
процеси, методи, правила та систему лімітів, які забезпечують послідовний підхід до управління ризиками з урахуванням умов місцевого ринку. Такі процедури
дозволяють отримувати агреговані дані та надавати інформацію про основні параметри ризику.
Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик, інший ціновий ризик.
Валютний ризик
Валютним ризиком є ризик втрат через зміну активів, зобов’язань або позабалансових статей, виражених в іноземній валюті, викликану зміною курсу іноземної
валюти.
Валютний ризик обмежується за допомогою встановлення лімітів на розмір валютних позицій, що застосовуються як до довгої, так й до короткої позиції у кожній
з валют, включаючи національну.
Для зниження валютного ризику керівництво КУА використовує наступні принципи:
- укладання валютних угод, що мають високий рівень ризику, тільки після попереднього погодження в межах встановлених лімітів;
- щоденний аналіз відповідних ринкових умов;
- розрахунок відкритої позиції по кожній валюті та перевірка дотримання встановлених лімітів на щоденній основі. У випадку перевищення лімітів, керівництво
КУА вживає заходи, необхідні для приведення позицій у відповідність до встановлених лімітів.
Позиції Фонду щодо ризиків зміни курсів обміну валют станом на 31 грудня
2015 року представлені у таблиці нижче:
тис.грн.
Назва активу

Гривні Долари
США

Довгострокові
інші фінансові інвестиції 44
(частки в статутному капіталі товариств)
Дебіторська заборгованість за нараховани- 2 261
ми доходами
Інша поточна дебіторська заборгованість
13 340
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
Всього фінансових активів
15 650

Інші
валюти

Всього

-

-

44

-

-

2 261

-

13 340
5
15 650

-

Станом на кінець 2015 року валютний ризик відсутній, оскільки Фонд не мав
активів у іноземній валюті.
Процентний ризик
Процентний ризик – це ризик того, що майбутні грошові потоки або справедлива вартість фінансових активів будуть змінюватися через зміну ринкових відсоткових ставок.
Основні засади функціонування системи управління процентним ризиком у
Фонді містяться в Політиці управління ризиками КУА. Управління процентним ризиком здійснюється на постійній основі в межах внутрішнього нормативного поля
Фонду та відповідно до стандартів КУА. Керівництво КУА керує процесом управ-
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ління процентним ризиком шляхом розгляду відповідної управлінської звітності та
прийняття управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію структури активів
і пасивів та мінімізацію ризиків Фонду. У разі порушення лімітів визначається перелік заходів щодо зменшення процентних розривів та, як наслідок, зменшення
процентного ризику.
Середні ефективні процентні ставки за основними активами, за якими нараховуються проценти, представлені таким чином:
31 грудня 2015
Сума,
Ставтис.грн.
ка,%
5
2,0%

Назва активу
Грошові кошти та їх еквіваленти

31 грудня 2014
Сума,
Ставтис.грн. ка,%
6
2,0%

Оскільки Фонд не мав активів, на які розповсюджується процентний ризик, цей
ризик не розраховувався.
Інший ціновий ризик
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Станом на кінець 2015 та 2014 років Фонд не мав в портфелі акцій та товарів,
тому інший ціновий ризик не розраховувався.
6.1.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Фонд матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Основні засади функціонування системи управління ризиком ліквідності міститься в Політиці управління ризиками КУА, яка розробляється та підтримується
в актуальному стані керівництвом КУА з урахуванням вимог національного законодавства України.
Підхід керівництва КУА до управління ліквідністю полягає у тому, щоб забезпечити, по мірі можливості, постійний достатній рівень ліквідності для погашення власних
зобов’язань у належні строки, як за звичайних, так і за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збитків або ризику репутації КУА. Керівництво КУА здійснює
контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від інвестиційної діяльності.
У нижче наведених таблицях представлений аналіз ризику загальної ліквідності на основі балансової вартості активів та зобов’язань, як представлено у звіті
про фінансовий стан. Дані таблиці складено на основі строків погашення згідно
контрактних умов. Періоди виплат по фінансових активах та зобов’язаннях згідно
з умовами договорів станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року
представлені таким чином:
тис.грн.
До 1
року

Рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Більше Всього
1 року

Довгострокові інші фінансові інвестиції (частки в статутному капіталі товариств)
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 2 261
Інша поточна дебіторська заборгованість
13 340
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
Всього активів
15 606
Поточна кредиторська заборгованість за послуги
164
Всього зобов’язань
164
До 1
року

Рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Довгострокові інші фінансові інвестиції (частки в статутному капіталі товариств)
Дебіторська заборгованість за нарахованими дохода- 1267
ми
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
1
Інша поточна дебіторська заборгованість
12100
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
Всього активів
13 374
Поточна кредиторська заборгованість за послуги
67
Всього зобов’язань
67

44

44

44
-

2 261
13 340
5
15 650
164
164

Більше Всього
1 року
44

44

-

1267

44
-

1
12100
6
13 418
67
67

6.2. Управління капіталом
Керівництво КУА здійснює управління капіталом Фонду з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб і надалі забезпечувався дохід для акціонерів Фонду;
- забезпечити належний прибуток акціонерам Фонду завдяки чіткої стратегії інвестування активів Фонду та аналізу інвестиційного середовища в Україні та в світі.
Керівництво КУА здійснює огляд структури капіталу на постійній основі.
Станом на 31 грудня 2015 та на 31 грудня 2014 років капітал Фонду відповідає
нормативу мінімально допустимого власного капіталу для інститутів спільного інвестування.
Найменування
Власний капітал

Мінімально допустимий розмір капіталу
на дату реєстрації,
тис.грн.
1 398

Капітал станом на Капітал станом на
31.12.15, тис.грн. 31.12.14, тис.грн.
15 486

13 351

7. Інформація за сегментами
Відповідно до МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
- який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язані з операціями з
іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
- операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з
операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;
- про який доступна дискретна фінансова інформація.
Основним і єдиним операційним сегментом Фонду є залучення коштів спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів Фонду та інвестування цих коштів
у ліквідні фінансові інструменти в межах, зазначених у Інвестиційній декларації.
Розмір залучених коштів відображено наступним чином:
Найменування

Станом на
31.12.2015р.
тис.грн.
%

Активи, інвестовані за рахунок ко- 15 650
штів спільного інвестування

100

Станом на 31.12.2014р.
тис.грн.

%

13 418

100

8. Розрахунки з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторін наведено в МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони». Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін
має можливість контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем
або може мати значний вплив на прийняті нею рішення з питань фінансово-господарської діяльності або здійснювати за нею загальний контроль.
До пов’язаних осіб Фонд відносить фізичних осіб: Ісупова Д.Ю., Золотухіна
А.В. Тігунову Н.І. та юридичну особу: Компанію «Ідело Менеджмент Лтд.» (IDELO
MENAGMENT LTD), Перелік пов’язаних сторін визначається підприємством враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму.
Протягом 2015 та 2014 років операцій із пов’язаними сторонами не було.
9. Судові справи та претензії
Протягом 2015 та 2014 років Фонд не було залучено до судових справ.
10. Події після дати Балансу
Суттєвих подій, що відбулися після дати балансу та які могли б вплинути на
показники фінансової звітності, не було.
Директор ТОВ «КУА ОЗОН»			

Ісупов Д.Ю.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА ОЗОН»		

Берлізева Н.М.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)щодо річної фінансової
звітності
Публічного акціонерного товариства
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОЛІО»
активи якого перебувають в управлінні товариства з обмеженою відповідальністю
«КУА ОЗОН»
станом на 31 грудня 2015 року.
м.Київ					

17 березня 2016 р.

Звіт щодо фінансової звітності
Основні відомості про інвестиційний фонд
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФОЛІО»
Скорочене найменування: ПАТ «ФОЛІО»
Тип Фонду: закритий
Вид Фонду: недиверсифікований
Строк діяльності Фонду: 29.12.2012р. – 29.12.2062р.
Код за ЄДРПОУ: 38408354
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 00141 від
29.12.2012р.
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300141
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова
Івана, буд. 64/16.
Виключним видом діяльності: ПАТ «ФОЛІО» відповідно до статуту є діяльність із спільного інвестування.
Основні види діяльності за КВЕД: 64.30 – трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю
«КУА ОЗОН»
Повне найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН».
Скорочене найменування: ТОВ «КУА ОЗОН».
Код за ЄДРПОУ: 33936496.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова
Івана, буд. 64/16.
Вид діяльності за КВЕД: 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Дата державної реєстрації: 22.02.2006 р. Голосіївською районною у м. Києві
державною адміністрацією.
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами): видана згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) № 407 від 22.04.2011 р., переоформленої згідно з Рішенням НКЦПФР №1047 від 21.07.2015р. (внаслідок зміни найменування та місцезнаходження Товариства), строк дії з 05.05.2011р. до 05.05.2016р.
Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: видана згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, (далі - Нацкомфінпослуг)№ 1491
від 25.06.2015р. (внаслідок зміни найменування та місцезнаходження Товариства),
строк дії з 06.02.2007 безстроковий, серія АВ № 614853.
Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане НКЦПФР,
реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 869, дата включення в Реєстр
15.06.2006р., підстава заміни Свідоцтва – зміна найменування та місцезнаходження фінансової установи, дата заміни Свідоцтва 06.08.2015р.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг,
реєстраційний номер 17101836, дата прийняття та номер розпорядження про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ: 05.10.2006
№ 6295, серія та номер свідоцтва АА № 41, дата видачі свідоцтва 09.10.2006, код
фінансової установи 17, дата заміни Свідоцтва 07.07.2015р.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні
ТОВ «КУА ОЗОН»:
- Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Аргентум»,
- Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Аурум»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Девелопмент»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Девелопмент-2»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІМВ
Ендаумент»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Ксенон»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «КСКФонд»,
- Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Терра»,
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Трейд»,
- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «ОРАМОСО КЕПІТАЛ»,
- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «ФОЛІО»,
- Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус».
Опис аудиторської перевірки
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» проводилася перевірка повного пакету річної фінансової звітності Публічного акціо-
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нерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд «ФОЛІО» (далі ПАТ «ФОЛІО») за 2015 звітний рік у складі
Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух
грошових коштів, за рік, що закінчився на зазначену дату, Приміток до фінансової
звітності, що містять порівняльну фінансову інформацію, стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснення, з метою висловлення аудитором думки про
те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ФОЛІО» станом на 31.12.2015 р., його фінансові результати, рух
власного капіталу та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий
ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про інститути спільного інвестування», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а також інших законодавчих актів
України стосовно господарської діяльності.
Аудит проведений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА),
зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна
фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250
«Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА
550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів».
Аудиторський висновок складено у відповідності до Вимог до аудиторського
висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління
активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 № 991, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 5
липня 2013 р. за № 1119/23651.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та
достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування належної
облікової політики, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є
обґрунтованими.
Відповідальність аудитора
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином,
щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур
залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи
ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо
для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність ПАТ «ФОЛІО» відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан фонду станом на 31.12.2015 р.,
його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що
закінчився на зазначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи
фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що наведені у Примітках до
фінансової звітності розкриття інформації, які передбачені МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», на нашу думку, є недостатніми. Проте можливий вплив цих
питань на розуміння фінансової звітності користувачами є несуттєвим.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 11.06.2013 № 991, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1119/23651.
Розкриття інформації за видами активів та зобов’язань
Станом на 31.12.2015 р. грошові кошти на поточних рахунках у банку складають 5тис.грн.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів становить
2 261тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість (за наданими позиками)
13 340тис.грн. Довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права) складають
44 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав,
становить 164тис.грн.
Суттєвих змін у складі активів та зобов’язань, які відбулися порівняно з попереднім періодом, не виявлено.
За результатами перевірки ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує достовірність, повноту та відповідність законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки
активів та зобов’язань ПАТ «ФОЛІО».
Розкриття інформації за видами доходів та витрат
Процентні доходи за наданими позиками протягом звітного року склали
2 290тис.грн. і обліковуються фондом відповідно до облікової політики як інші фінансові доходи.
Адміністративні витрати (витрати на обслуговування діяльності фонду) склали
155тис.грн.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
У 2015 році ПАТ «ФОЛІО» отримало прибуток у розмірі 2 135 тис.грн., що на
1 017 тис.грн. більше ніж у попередньому році. Прибуток збільшився за рахунок
збільшення фінансових доходів.
Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал ПАТ «ФОЛІО» складається із зареєстрованого статутного капіталу у розмірі 100 000тис.грн., неоплаченого капіталу у розмірі 87701тис.грн. та
нерозподіленого прибутку у розмірі 3187тис.грн.
Відповідно до ст. 5 Статуту ПАТ «ФОЛІО» розмір статутного капіталу
Товариства становить 100 000,00 тис.грн. Статутний капітал Товариства поділя-

ється на 100 000000 (сто мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна. Акції випущено у бездокументарній формі.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Товариству
Свідоцтво № 00575 від 23.12.2013 р. про реєстрацію випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду у кількості 100 000 000 (сто мільйонів) штук номінальною
вартістю 1,00 (одна гривня) кожна на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень).
Статутний капітал ПАТ «ФОЛІО» сплачено у розмірі 12 299тис.грн., що становить 12,3 % від заявленого, неоплачений капітал складає 87701тис.грн. (87,7 %
від заявленого статутного капіталу).Розмір початкового статутного капіталу
Товариства становив 1 500 030 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч тридцять гривень).
На дату державної реєстрації Товариства початковий статутний капітал був сплачений в повному обсязі цінними паперами (акціями), що допущені до торгів на
фондовій біржі.
Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення розміру власного
капіталу, його структуру та призначення.
Інша інформація, щодо якої аудитори висловлюють свою думку
Вимоги до порядку визначення вартості чистих активів, які встановлені
Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 року № 1336 «Про затвердження Положення
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», в редакції, яка була чинна на звітну дату, дотримані в повному обсязі.
Вимоги щодо складу і розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ПАТ «ФОЛІО», які встановлені Рішенням ДКЦПФР від 13.08.2013 року № 1468
«Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються
за рахунок активів інституту спільного інвестування» у редакції, яка була чинна на
звітну дату, дотримані в повному обсязі.
Склад та структура активів ПАТ «ФОЛІО» станом на 31.12.2015 року повністю
відповідають вимогам Рішення НКЦПФР від 10.09.2013 № 1753 «Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування» в
редакції, яка була чинна на звітну дату.
Активи ПАТ «ФОЛІО» відповідають мінімальному обсягу активів, який встановлений чинним законодавством.
Правопорушень щодо складання та розкриття інформації та подання відповідних документів до НКЦПФР у 2015 році не виявлено.
ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності ПАТ
«ФОЛІО», яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Внутрішній аудитор виконує свої обов`язки згідно наказу № 5 від 17.02.2015р.
відповідно до Положення «Про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «КУА
ОЗОН», затвердженого Рішенням загальних зборів учасників (протокол № 93 від
15.09.2014р.).
До пов’язаних осіб ТОВ «КУА ОЗОН» згідно МСФЗ 24 відносить фізичних осіб:
Ісупова Д.Ю., Золотухіна А.В. та юридичну особу: Компанію «Ідело Менеджмент
Лтд.» (IDELO MENAGMENT LTD). Перелік пов’язаних сторін визначається
ТОВ «КУА ОЗОН» враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму.
Інформація про пов’язаних сторін належним чином розкрита в Примітках до річної
фінансової звітності.
В ході аудиторської перевірки у відповідності до МСА 720 «Інша інформація в
документах, що містять перевірені фінансові звіти» ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом.
На нашу думку, ми отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою
звітністю.
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку,
ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому не містять
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
На підставі статей балансу та звіту про фінансові результати аудитором здійснено аналіз показників фінансового стану ПАТ «ФОЛІО» станом на 31 грудня 2015
року, в тому числі: коефіцієнтів ліквідності, коефіцієнту фінансової стійкості, коефіцієнту фінансової незалежності, коефіцієнта рентабельності активів. Аудиторами
не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування підприємства.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»
зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією
07.10.1994 р.
Аудиторська палата України видала ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр»
свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від
26.01.2001 р. Рішенням АПУ від 30.07.2015 р. №313/3 термін дії свідоцтва про
внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 30.07.2020 р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво НКЦПФР серії П № 000269
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії Свідоцтва з
02.04.2013р. по 30.07.2020 р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має свідоцтво Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0022 від
28.05.2013 р. про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з
28.05.2013 р. по 30.07.2020 р.
Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120
від 27.02.2003р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.2008 р., рішенням
АПУ від 14.02.2008р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р.,
рішенням АПУ від 28.02.2013р. № 265/2 термін дії сертифіката продовжено до
28.04.2018р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № 0497, видане згідно рішення АПУ № 302/4 від 30.10.2014 р.,
чинне до 31.12.2019 р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм,
які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.
Місцезнаходження ТОВ «АФ «Регістр»: м. Київ, вул. Червоноармійська, 84,
оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ
«Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors.
Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.
Інформація про договір на проведення аудиту
Перевірку річної фінансової звітності ПАТ«ФОЛІО» у складі Балансу станом на
31.12.2015 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про
рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився
на зазначену дату, проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг
№ 16 від 18.02.2016 р.
Дата початку перевірки – 18.02.2016р.Дата закінчення перевірки – 17.03.2016р.
Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2015р. – 31.12.2015р.
Дата складання аудиторського висновку (звіту): 17.03.2016р.
Директор ТОВ «АФ «РЕГIСТР»

Н.В.Котилко
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО
І КОМПАНІЯ»

за ЄДРПОУ

33141758

Територія

ЗАПОРІЗЬКА

за КОАТУУ

2312500000

Організаційно-правова форма господарювання ПТ

за КОПФГ
за КВЕД

260

Вид економічної діяльності

інші види кредитування

64.92

Середня кількість працівників1

1

Адреса, телефон

 ул. КОМСОМОЛЬСЬКА, буд. 41, квартира 47, місто ЕНЕРГОДАР, ЗАПОРІЗЬКА обл.,
в
71503, т.: 60882

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

2
2
60
123
63
-

2
2
55
123
68
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

26
-

25
-

1065

-

-

1090
1095

86

80

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

1125

-

-

1130
1135
1136

2
2

-

1140

122

107

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

24
-

38
36
2

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

7
155

17
162

-

-

241

242

На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

310
(88)
(-)
(-)
222

310
(73)
(-)
(-)
237

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

8
-

3
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
1

4
3
1

-

-

-

-

-

-

-

-

10
19

1
5

-

-

-

-

241

242

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД
Підприємство «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ
33141758
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

(-)

(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

91

86

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(30)
(-)
(43)

(33)
(-)
(36)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

18
(-)
(-)
(-)
(-)

17
(-)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
18
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
15
збиток
2355
(-)

4
17
(-)
(3)
14
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За
звітний
період
3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

15

14

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
18
7
5
43
73

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
20
7
6
36
69

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД
Підприємство «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ
33141758
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик

4

-
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ПТ «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К».
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
404
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(43)
Праці
3105
(16)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(7)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(4)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(3)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
482
(16)
(17)
(7)
(6)
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(-)

(-)

3190
3195

(320)
14

(472)
-36

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо- 3310
му підприємстві
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
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
14
Залишок коштів на початок року
3405
24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
38

(-)
13
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
13
-23
47
24

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
310

4
-

5
-

6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
(88)

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

310
-

-

-

-

(88)
15
-

-

-

222
15
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

310

-

-

-

15
(73)

-

-

15
237

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

01

33141758

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
222

42

№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К».
Примітки до фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ»
за 2015р.
Інформація про товариство:
- ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ»
було створене та зареєстроване відповідно до законодавства України
03.11.2004 року.
місто проведення державної реєстрації:
03.11.2004 року (Виконавчий комітет Єнергодарської міської ради,номер
1 1100 1070029000051).
Вид економічної діяльності: інші види кредитування
Юридична адреса товариства: 71500; Запорізька обл. м. Єнергодар,
вул. Комсомольска, буд. 41, кв. 47.
Інформація про відокремлені підрозділи:
Товариство не має має відокремлених підрозділів
Засновники товариства:
Засновниками товариства є фізичні особи – громадяни України :
Желябовський Володимир Олександрович, Желябовська Ганна Володимирівна
Середня кількість працівників товариства у 2015 році становила 2 робітників.
За 2015 рік кількість наданих фінансових кредитів під заставу складає 215 од.
в сумі 288,7 тис.грн.:
Виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 214од., у сумі 288,7
тис.грн.;
Побутової техніки – 1 од., у сумі 1 тис. грн.,
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу становить тис.грн.332,7 тис.грн.
Резерви сумнівних боргів Товариством відсутен.
З 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. Товариство, відповідно до ч.2 ст.12-1 закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та п.2 Порядку надання фінансової звітності перейшло на складання фінансової звітності
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Виправлень у фінансовій звітності по попередньому року не проводилося.
Основа підготовки фінансової звітності.
Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). За всі
попередні звітні періоди, що закінчилися 31 грудня 2015р., Товариство складало
фінансову звітність відповідно відповідно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло
МСФЗ у 2013 році, відповідно до облікової політики датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2012 року. Фінансова звітність за 2015рік є фінансової звітностью
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Фінансова звітність було складено за формами, встановленими Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 07.02.2013р. №73.
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку
за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до
МСБО 16 «Основні засоби». Нерухомість відображається за собівартістю, що є доцільною собівартістю. Фінансові активи відображаються за історичною собівартістю.
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної
фінансової звітності наведені нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах, якщо не вказано інше.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно чинного українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням пере класифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
Валюта надання інформації.
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Принцип безперервності діяльності.
Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу
безперервності діяльності.
Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики.
1. Організація бухгалтерського обліку ведеться підприємством з використанням Програми 1С Бухгалтерія версія 7.7.
2. Визнання доходу та витрат при організації бухгалтерського та податкового
обліку фінансових послуг та порядок оподаткування таких операцій буде різним,
так:
2.1 Передача майна в заставу і повернення майна із застави. Відповідно
до плану рахунків заставне майно обліковується забалансово на рах. 06 «Майно
в заставі».
Повернення майна дебіторові (за виконання ним своїх зобов’язань перед ломбардом) не має податкових наслідків для ломбарду.
2.2 Проценти за кредит. Отримання процентів не входить до поняття постачання послуг (пп. 14.1.184 ПК). Тому сума процентів за користування фінансовим
кредитом не є об’єктом обкладення ПДВ згідно з абзацом «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ,
але є об`єктом визнання доходу.
2.4 Пеня за несвоєчасне погашення кредиту (процентів). Сума отриманої
пені є об’єктом оподаткування і визнанням доходу товариства.
2.5 Страхування. Страхування об’єкта застави здійснюється ломбардом на
підставі агентського договору зі страховиком. Операція з надання пов’язаних зі
страховою діяльністю послуг страхових агентів не є об’єктом обкладення ПДВ (пп.
196.1.3 ст. 196 ПКУ) та не є доходом або витратами товариства і сплачується за
рахунок позикодавця.
2.6 Звернення стягнення і реалізація об’єкта застави. При зверненні стягнення на об’єкт застави шляхом переходу права власності до ломбарду, на таку
операцію не поширюється дія абзацу «а» п. 185.1 ст. 185 ПКУ. Тобто під час переходу права власності на об’єкт застави податкових наслідків із ПДВ не буде, як не
буде і доходу.
Бухгалтерський облік операції з реалізації заставленого майна регулюється МСБО 18 «Дохід» та 2 «Запаси» та в податковому обліку відображається відповідно до пп. 197.1.12 ст. 197 ПКУ, тобто звільняються від ПДВ операції банків та
інших фінансових установ із постачання (продажу, відчуження іншим способом)
майна, яке передане фізособами, а також суб’єктами підприємницької діяльності
- підприємцями та іншими особами - неплатниками ПДВ у заставу (у т. ч. іпотеку) і
на яке було звернено стягнення.
Короткострокова/довгострокова класифікація.
Актив (зобов’язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом
12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов’язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх
корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення
класифікуються як поточні.

Визнання доходу від операцій надання кредитів.
Відповідно до Закону України від 12.07.2001р. №2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р.
№3981 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» та ін.
Визнання та оцінка доходів.
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає
отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.
Доходи, головним чином, являють собою доходи від надання позик під відсотки.
Основні засоби.
Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.
Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос
розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового
використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі
їх понесення.
Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття.
Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його
використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних
витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається
до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.
Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків
корисного використання відповідних активів:
Категорія активу
Будинки та споруди
Машини та обладнання

Термін корисного використання
(роки)
20-40
6-20

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме
нулю для більшості активів.
Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо
не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями
від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об’єкту.
Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних
активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.
Нематеріальні активи.
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після
первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у
прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного
використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Нематеріальні активи станом на 31.12.2015р. складають 2 тис.грн.
Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів: станом на 31.12.2015р.
складають 2 тис.грн. Остаточна вартість нематеріальних активів станом на
31.12.2015р. складає 0 тис.грн.
Фінансові активи.
Первісне визнання та оцінка.
Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках
або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до
погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію.
Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, всі з яких класифікуються як кредити та
дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39.
Кредити і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі
фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням
суми прямих витрат за операціями, якщо такі є.
Подальша оцінка.
Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.
Податки.
Підприємство є платником податку на прибуток.
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у
наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2014 року – 18 %;
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Поточний податок на прибуток визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті щодо оподаткованого прибутку за звітній період та розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Поточний податок на прибуток за 2015 рік склав 3 тис.грн. Поточні та відстрочені податки на
прибуток відсутні.
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Резерви.
Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має
юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити.
Якщо товариство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому
випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.
Умовні активи і зобов’язання.
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо
надходження економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком
випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно
визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є
малоймовірною.
Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий
стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
Облікові оцінки.
Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї
вплив, а також пов’язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть
бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності.
«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва
найбільш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок
необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними.
Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів
і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які
керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання,
стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.
Амортизація.
На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням таких термінів використання (років):
− Будівлі
- 20 років;
− Машини та обладнання
- 5 років;
− інші
- 5-20 років;
Капітальні вкладення в приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання, яка визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання активу.
Дебіторська заборгованість (рядки 1010 1125-1155 Балансу).
Дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної
господарської діяльності товариства більше року признана довгостроковою.
Долгострокова дебиторська заборгованість числиться на балансі Товариства
станом на 31.12.2015р у суме 25 тис.грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська за боргованість за товари, роботи та послуги
всего

На 31.12.2015 р.

На 01.01.2015 р.

26

25

26

25

Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом з фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на
активному ринку. Дебiторська заборгованiсть включає:
- Дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги;
- Дебіторську заборгованість з бюджетом ;
- Дебіторську заборгованість за виданими авансами;
- Іншу поточну заборгованість;
Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2015р. складає
107тис.грн:
- та інша дебіторська заборгованість – 107 тис.грн., є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності товариства .
Резерв під зменшення корисності (резерв сумнівних боргів)
(тис.грн)
відсутен.
Залишки на початок 2015 року трансформовано відповідно до вимог МСФЗ.
Дебіторська за боргованість за товари, роботи та послуги
Дебіторська за боргованість за розрахунками з нарахованих доходів
Заборгованість з бюджетом
всего

На 31.12.2015 р.

На 01.01.2015 р.

107

122

0
107

2
124

Резерв під зменшення корисності (резерв сумнівних боргів) (тис.грн) відсутен.
Грошові кошти та їх еквіваленти (рядки 1165,1166,1167 Балансу) (тис.грн).
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

Грошові кошти за станом на 31.12.2015 р. зберігаються на банківських рахунках тау касі.
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 і касі підприємства в національній валюті станом на
31.12.2015 р. становлять 38 тис. грн.
Грошові кошти в путі — відсутні.
Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2015
році відсутні.
31.12.15р.
36
2
38

Грошові кошти в банку в національній валюті
Грошові кошти в касі в національній валюті
Разом

01.01.15р.
24
24

Інши оборотні активи.
Станом на 31.12.2015 року інші оборотні активи в розмірі 17 тис.грн. - фінансова допомога фізичної особи.
Власний капітал.
На 31 грудня 2015 р. Власний капітал поділен на різні класи такі як:
- сплачений капітал (статутний капитал) - 310 тис. грн.;
- непокритий збиток - 73 тис. грн;
Статутний капітал затверджений і повністю сплачений. Протягом 2015 року
розмір статутного капіталу не змінівался та становить станом на 31.12.2015 року
310 тис.грн.
Поточні зобов’язання.
Зобов’язання признаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена та
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Товариство класифікує зобов’язання як поточне, якщо сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу.
Загальна сума поточних зобов’язань на кінець 2015 року складає 5 тис.грн. До
складу поточних зобов’язань вiднесено:
-поточна кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці - 1 тис.грн.;
- поточна кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом - 3,0 тис.грн.;
-інші поточні забовязання -1 тис.грн.
Заборгованості перед кредиторами зі строком погашення більше одного року
та сумнівної чи безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.
Виплати працівникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як
зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права
на майбутнi виплати вiдпускних.
Доходи і витрати.
Доходи від основної діяльності (без урахування ПДВ) (рядок 2000 Звіту про
фінансові результати
тис.грн)
Основні види доходів
Інші операційні доходи
Чистий дохід
Разом

2015р.
91
0

2014р.
86
0

91

86

Адміністративні витрати у 2015 р. складають у сумі 30 тис.грн. (рядок 2130
Звіту про фінансові результати):
(тис.грн)
Склад административних витрат
Витрати на оплату праці
Амортизація основних засобів
Відрахування на соціальні заходи
Інші операційні витрати

2015р.
18
5
7
43

2014р.
20
6
7
36

73

69

Разом
Витрати з податку на прибуток- 3 тис.грн.
Фінансовий результат до оподаткування
- Прибуток -15 тис. грн.

Ринковий ризик.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін.
Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Основними для товариства є ризик зміни процентної ставки, та цінові ризики. Також одним з найсуттєвіших ризиків є коливання цін
на дорогоцінні метали та зменшення відсоткової ставки по кредитам в зв’язку з
підвищенням рівня конкуренції.
Ризик ліквідності.
Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних
фінансових інструментів. Потреби товариства в коротко - і довгостроковій
ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань
за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності
(насамперед, за дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та
інші фінансові інструменти.
Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із коштів у касі, а
також дебіторської заборгованості.
(тис.грн)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інші оборотні фінансові активи

31.12.2015р.
38
132

01.01.2015р.
24
150

-

-

Товариство вимагає застави за фінансовими активами. Концентрація кредитного ризику за дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що товариство всі послуги надає на умовах застави.
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Необоротні активи (Основні засоби, нематеріальні активи) (рядки 1000,1010,
1011, 1012 Балансу) (грн.)

Історична вартість

Будинки Машини та
та спо- обладруди
нання

Інші нематеріальні
активи

На 01.01.2015
99854
22749
Надходження
Вибуття
На 31.12.2015
99854
22749
Первісна вартість:
На 01.01.2015
99854
22749
Немат. активи
Надходження
Вибуття
На 31.12.2015
99854
22749
Знос та збитки від зменшення корисності
На 01.01.2015
Нарахований знос
за рік 2015
Керівник

____________________

Інструменти,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

-

-

122603
122603

-

-

122603

Усього

109

122603
62697
68061

Желябовський В.О.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА«КАПІТАЛ ГРАНД»
ЕДРПОУ 35449775, МФО 300023,ПАТ«УКРСОЦБАНК»
Р/С 26004000115211
АДРЕСА:69118,М.ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. НАГНИБІДИ, 15/2,т. 095-230-15-35, 061(236-77-22)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо достовірності та повноти
фінансової звітності за 2015 р. станом на 31.12.2015 р.
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ»
м. Энергодар
2016 рік
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Адресат:
Національної комісії,що здійснює
Державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України
Керівництву та засновникам
ПТ «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К»
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ» (далі – Ломбард), що додається , яка включає баланс станом на 31.12.2015 року, звіт про фінансові результати за 2015 рік,
звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, звіт про зміни у власному капіталі за
2015 рік, а також стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інших
приміток за 2015 рік.
Основні відомості про ломбард
Повна назва підприємства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ»
33141758
71500, Запорізька обл., м. Енергодар, вулиця
Місцезнаходження
Комсомольська, буд. 41, кв. 47
Дата,місто проведення державної 03.11.2004 року (Виконавчий комітет Енергореєстрації
дарської Міської ради) 1 100102 0000 000051
Основні види діяльності відповід- Інші види кредитування
но до установчих документів
Фізична особа-підприємець: Пивоварова
Забезпечення ведення бухгалтер- Марина Володимирівна(договір про надання
ського обліку Товариства
послуг ведення бухгалтерського обліку від
03.04.2012 р.)
Чисельність працівників на звітну 2 громадяна України
дату
Кількість відокремлених підрозді- відсутні
лів
Директор
Желябовський Володимир Олександрович
(рішення Загальних зборів учасників від
30.03.2012 р.)
Номер та дата видачі Свідоцтва Серія ЛД № 298 від 05.04.2005 р., видане
про реєстрацію фінансової уста- за рішенням Державної комісії з регулюнови
вання ринків фінансових послуг України №
3826 від 05.04.2005 р.(реєстраційний номер
15101522).
Засновники товариства
громадяни України
Дата затвердження звітності, та Рішення Загальних Зборів учасників № 1 від
орган управління під-ва
16.01.2016 р.
Валюта звітності
тис. грн.
Код ЄДРПОУ

Опис перевіреної фінансової інформації
Для вибіркової аудиторської перевірки були представлені:
- Установчі документи Ломбарду;
- Наказ про облікову політикуза 2015 р.;
- Оборотні відомості та відомості аналітичного обліку за 2015 р.;
- Первинні документи господарських операцій та договори за 2015 р.;
- Фінансова звітність Ломбарду за 2015 рік;
- Регуляторна звітність ломбарду за 2015 рік.
Опис аудиторської перевірки.
Аудит фінансової звітності проведено згідно:
- Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-XII зі
змінами;

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664;
- Цивільного кодексу України;
- Господарського кодексу України;
- Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського
обліку ломбардами. (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. № 531.
- Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ;
- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 18.12.2003 р. № 170;
- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 26.04.2005р. № 3981 «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами»;
- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 04.11.2004 р. № 2740 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України»;
- Постанова Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні»;
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
- Розпорядження № 640 від 26.02.2013 р. порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів , які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ;
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА) міжнародної федерації бухгалтерів, видання яких було у вересні 2013 р., прийнятих в якості Національних стандартів
аудиту, в тому числі МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 710 «Порівняльна інформація», МСА 720 «Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при
аудиті фінансової звітності».;
- Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- Порядок подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи загального
призначення фінансової звітності за міжнародними стандартами аудиту, нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку в України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
За повноту та достовірність наданих для перевірки документів, фінансову
інформацію та фінансову звітність Товариства за 2015 рік відповідальність несе
керівництво Товариства.
Відповідальність аудиторів.
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 відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення безумовно-позитивної думки.
Обсяг аудиторської перевірки.
Планування аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень
щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття
інформації у фінансових звітах. Збір даних, необхідних для аналізу та обґрунтування аудиторського висновку, проводився на вибірковому обстеженні окремих
господарських операцій. Документи перевірялися по суті, з формальної сторони
та здійснювалась їх арифметична перевірка. Зроблена оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду, що перевірявся.
На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечувала розумну
основу для аудиторського висновку.
При дослідженні господарських операцій аудитором вивчені первинні документи, облікові реєстри, бухгалтерський баланс та звітність за період з 01.01.2015
року по 31.12.2015 року.
Аудитор використав принцип вибіркової перевірки інформації, беручи до уваги лише суттєві помилки. Згідно з договором та у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту суттєвість помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які бралися до врахування при складанні думки про
достовірність звітності, становили 2 % від валюти балансу станом на 31.12.2015
року. Під рівнем суттєвості розумілося те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не мав би змоги на її основі зробити правильні висновки
та прийняти вірні економічні рішення. Визначена аудитором суттєвість склала 4,8
тис. грн.
Ломбард мав затверджені внутрішні правила надання фінансових послуг та
примірні договори про надання фінансових послуг використовували Внутрішні
правила надання фінансових послуг включали порядок укладання договорів з
клієнтами та здійснювали внутрішній контроль за наданням фінансових послуг
своїм клієнтам, визначали ступінь відповідальності посадових осіб, до посадових
обов’язків яких належала безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів. Договори про надання фінансових послуг відповідали вимогам
Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» та вимогам чинного законодавства. Облікова та реєструючи система Ломбарду забезпечувала облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг у електронному та паперовому ви-
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гляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснювалася шляхом ведення
журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг
(далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі картка обліку), відомостей які містили інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.
Облікова політика Ломбарду визначалася згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV Наказом про облікову політику № 1 від 01.01.2014 р. У даному наказі відображена
методологія ведення бухгалтерського обліку та надання інформації у фінансових
звітах, які відповідали вимогам бухгалтерського обліку та найбільше адаптовані до
діяльності Ломбарду.
Фінансова звітність за 2015 рік складена відповідно до вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку на основі трансформації. Відображені у звітах
дані відповідали бухгалтерського обліку Ломбарду.
Висновок безумовно-позитивний.
Висловлення думки.
На нашу думку, фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ» (що додається за 2015 р. станом на
31.12.2015 р. у складі «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015
р.» (Ф. № 1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015
р.» (Ф. № 2), «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.»
(Ф. № 3), «Звіт про власний капітал за 2015 р.» (Ф. № 4 ), «Примітки до річної
фінансової звітності за 2015 р.» (Ф.№5), відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р. та його фінансові
результати і рух грошових коштів за 2015 рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Концептуальною основою фінансової звітності товариства є норми МСФЗ.
Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2015 рік достовірно і у
повній мірі розкрило інформацію за видами активів.
Дана інформація не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів
фінансової звітності:
- 9 «Фінансові інструменти, а також не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку:
- 7 «Звіт про рух грошових коштів»;
- 10 «Події після звітного періоду»;
- 16 «Основні засоби»;
- 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і відповідним Тлумаченням,
що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
- 7 «Інформація про зобов’язання»;
Річна звітність фінансової компанії в цілому відповідає вимогам, встановленим
Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного
реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої
системи фінансових компаній, затверджених розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг від 05.12.2003 року № 152 зі змінами та
доповненнями.
Річна звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО
І КОМПАНІЯ» складання і подання інформації у звітних даних ломбарду, а саме
загальної інформації про ломбард (додаток 1), звіту про склад активів та пасивів
ломбарду (додаток 2), звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
04.11.2004 р. № 2740. та у всіх суттєвих аспектах відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України й прийнятої облікової політики Товариства.
Не вносячи змін до нашого висновку, розкриваємо стан активів та зобов’язань
звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ», відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.2005 р. «Про затвердження Методичних
рекомендації щодо формату аудиторських висновків, за наслідками проведення
аудиту річної фінансової звітності ломбарду».
Вимоги щодо забезпечення мінімального розміру власного капіталу Ломбарду
200 000 грн. виконані, відповідно до п.п.. 2.1.4 пп. 2.1 п.2 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових
установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових
компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України № 152 від 05.12.2003 р. та п.п. 8.7 п. 8 Положення про
порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру з фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України № 170 від 18.12.2003 р.
Аудиторами виконано процедури по аудиту операцій з пов’язаними особами
Ломбарду та не виявлено нетипових операцій, чи таких, що потребують коригувань
фінансової звітності.
Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися
в період між 31.12.2015 р. та датою аудиторського висновку. В результаті огляду аудиторами бухгалтерських документів та укладених/розірваних договорів за
період після 31.12.2015 р. не виявлено:подій після дати балансу, які надавали б
додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, що існували на
дату балансу та вимагали б коригування відповідних активів і зобов’язань, а також
уточнення оцінки відповідних статей, подій, що вказували б на умови, які виникли
після дати балансу та потребують коригування статей фінансових звітів.
Також аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА 570 «Безперервність», щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати реалізовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ході бізнесу. У ході
перевірки Аудитори не отримали доказів щодо існування загрози безперервності
діяльності Ломбарду. Згідно листа управлінського персоналу Ломбард здатний до
продовження безперервної діяльності протягом наступних 12 місяців. Крім того,
аудитори отримали підтвердження здатності до безперервної діяльності на основі
показників фінансового стану.
Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» аудиторський ризик суттєвого викривлення
фінансової звітності, розрахований аудитором ідентифікований та оцінений як
низький. Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Ломбарду внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через властиві 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.
На мою думку, Товариство у повному комплекті річної фінансовій звітності
(«Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт
про власний капітал», Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина,
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2015
рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію про зобов’язання згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розкриття інформації за суттєвими статтями фінансової звітності.
Організація обліку активів.

В бухгалтерському обліку активи Ломбарду відображалися та оцінювалися
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Станом на
31.12.2015 р. активи Ломбарду складали 242 тис. грн., збільшилися з 2014р. на
1 тис.грн..
На нашу думку, підсумки статей активу балансу Ломбарду відображають достовірно, в усіх суттєвих аспектах стан необоротних та оборотних активів Ломбарду
станом на 31.12.2015 р. відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Склад та структура активів відповідають вимогам чинного законодавства.
Нематеріальні активи.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складають
2 тис. грн.
Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів: станом на 31.12.2015
р. складають 2 тис. грн. Остаточна вартість нематеріальних активів станом на
31.12.2015 р. складає 0 тис. грн.
Основні засоби.
Облік основних засобів у Ломбарді здійснювався відповідно до Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.
Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються.
Станом на 31.12.2015 р. Ломбардом обліковані основні засоби на загальну
суму 123 тис. грн. (первісна вартість), з них:
Групи основних засобів
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Всього

Станом на
Станом на
31.12.2015 р. 01.01.2015 р.
100
100
23
23
123
123

Придбано Вибуло
-

-

Протягом 2015 року основних засобів не було придбано та нездійсненно вибуття.
Нарахований знос станом на 31.12.2015 р. складає 68 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2015 р. складає 55 тис. грн. Протягом 2015 р.
нараховано зносу у сумі 5 тис. грн.
Інвентаризація основних засобів проведена станом на 31.12.2015 року відповідно до Наказу № 4 від 20.12.2015 року «Про проведення інвентаризації». «Незалежний Аудитор» Кролик О.А. була присутня при проведенні інвентаризації.
Результат інвентаризації – надлишків та нестач не виявлено.
Знос нараховувався шляхом застосування прямолінійного методу амортизації. Протягом 2015 року метод розрахунку зносу (амортизації) основних засобів
не змінювався. Основні засоби відображалися у балансі Ломбарду за первісною
вартістю з вирахуванням зносу.
У бухгалтерському обліку забезпечено достовірність оцінки власних основних
засобів. Розбіжностей в показниках звітності з даними бухгалтерського обліку за
звітний період не визначено.
Станом на 31.12.2015 р. активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» - відсутні.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2015 р. дебіторська заборгованість терміном виникнення більше року є довгостроковою, складає у сумі 25 тис. грн.. Дебіторська та
кредиторська заборгованості відображалися розгорнуто за статтями активу
та пасиву відповідно до формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами
кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними
цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи
нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, затвердженої Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 01.03.2011 р. №111.
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображалися розгорнуто за
статтями активу та пасиву відповідно:
Інша поточна дебіторська заборгованість терміном виникнення від 0 до 30 днів
відображена у балансі за балансовою вартістю і склала 107 тис. грн.;
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів -107 тис. грн..
Дебіторська заборгованість з бюджетом - 0 тис. грн.(податок на прибуток).
Станом на 31.12.2015 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності товариства.
Товариство вимагає застави за фінансовими активами. Концентрація кредитного ризику за дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що товариство всі послуги надає на умовах застави. Резерв сумнівних боргів по дебіторській
заборгованості за товари, роботи та послуги не створювався , заборгованість не
прострочена і не знецінена. Аналітичний облік іншої дебіторської заборгованості
ведеться в розрізі договорів.
Грошові кошти.
Відображення розрахункових операцій грошовими коштами задовольняло потреби Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22. В зв’язку з обмеженнями обсягів аудиту, аудит касових операцій не проводився.
Станом на 31.12.2015 р. грошові кошти в національній валюті складали 38 тис.
грн., що відповідно підтверджувалось залишком коштів у касі - 36 тис. грн. готівка
в банках - 2 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. інші оборотні активи складають 17 тис. грн.
Таким чином «Незалежні аудиторі» висловлюють думку підсумки статей активу балансу Ломбарду відображають достовірно, в усіх суттєвих аспектах стан
необоротних та оборотних активів Ломбарду станом на 31.12.2015 р. відповідно
до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Склад та структура активів відповідають вимогам чинного законодавства.
Власний капітал.
Власний капітал Ломбарду станом на 31.12.2015 р. становить 237 тис. грн. та
включає в себе:
- зареєстрований (пайовий) капітал - 310 тис. грн.;
- непокритий збиток – (73) тис. грн.
Учасники
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І
КОМПАНІЯ»:
№ п/п П.І.Б.
1.
2.

Желябовський Володимир Олександрович
Желябовська Ганна Володимирівна

Доля в
Перелік внеску
Статутно- сума грошових
му фонді
коштів в грн.
98,09 %
304 075,00
1,91 %
5925,00
100 %
310 000,00

46

№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К».
Власний статутний капітал сформований повністю. Протягом 2015 р. статутний
капітал не змінювався.
Законодавством встановлено капітал Товариству повинен становити не менше, ніж 200 000 грн. на дату подання заяви про внесення інформації про нього
до Державного реєстру фінансових установ (розпорядження Нацкомфінпослуг №
170), відповідає вимогам статті 180 Господарського Кодексу України (вимоги до
учасників Ломбарду, два або більші учасників ) та відповідають до п.п. 2.1.4 пп.
2.1 п.2 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.2003 р. та
п.п. 8.7 п. 8 Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру з фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 170 від 18.12.2003 р.
Отже, вимоги розміру власного капіталу Товариством дотримано.
Зобов’язання.
Оцінка та облік поточних зобов’язань Ломбарду проводився у відповідності з
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Ломбард визначав зобов’язання, якщо його оцінка могла бути достовірно
визначена та існувала ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення (відповідно до МСБО).
Поточні зобов’язання Ломбарду станом на 31.12.2015 р. відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та становлять 5 тис. грн., з яких:
- поточна кредиторська заборгованість з бюджетом - 3 тис. грн. (податок на
прибуток);
- поточна кредиторська заборгованість з оплати праці - 1 тис. грн.;
- інші поточні зобов’язання - 1 тис. грн.
Безнадійна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. відсутня.
Розрахунки з оплати праці.
При вибірковій перевірці розрахунків по заробітній платі порушень діючого
законодавства України не встановлено. При вибірковій перевірці нарахування та
сплати до бюджету податку з доходів громадян із заробітної плати, інших виплат,
значних порушень не встановлено. У товаристві нарахування заробітної плати
проводиться відповідно до штатного розкладу та П/С/БО 26 «Виплати робітникам», затвердженого наказом МФУ від 28.10.2003 року № 601.
Середньооблікова чисельність штатних працівників 2 громадян України, які
працюють на умовах повного робочого часу Виплата зарплатні здійснюється своєчасно, заборгованість відсутня. Загальні витрати на оплату праці складають 18
тис. грн.
Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі
складання фінансової звітності за МСФЗ.
Таким чином «Незалежні аудиторі» висловлюють думку, що обороти, які вказані у Розділах І,ІІ,III,IV,V Пасиву Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у
відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності
Дані балансу підтверджені первісними документами та результатами проведеної інвентаризації активів та пасивів.
Облік прибутків і збитків.
Облік прибутків і збитків здійснювався з урахуванням вимог, які передбачені
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та іншими законодавчими актами.
За 2015 рік кількість наданих фінансових кредитів під заставу складає 215 од.
в сумі 288,7 тис.грн.:
Виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 214 од., у сумі 288,7
тис.грн.;
Побутової техніки – 1 од., у сумі 1 тис. грн.,
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу становить тис. грн. 332,7 тис. грн.
За підсумками 2015 року фінансовим результатом від звичайної діяльності
після оподаткування є прибуток у розмірі 15 тис. грн., що сформувався наступним
чином:
- Інші операційні доходи
91 тис. грн.;
- Адміністративні витрати
(30) тис. грн.;
- Інші операційні витрати
(43) тис. грн.;
- Витрати з податку на прибуток
(3) тис. грн.;
- Чистий фінансовий результат (прибуток)
15 тис. грн.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Розрахункова вартість чистих активів склала 237 тис. грн., значно більше вiд
зареєстрованого (пайового) капіталу, що відповідає вимогам статті вимогам статті
120-124 Цивільного Кодексу України.
Події після дати балансу.
Не виявлені подій після дати балансу які потребують коригування статей фінансових звітів.
Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числи в наслідок шахрайства.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності
Товариства внаслідок шахрайства.
Дотримання вимог нормативно-правових актів
Товариство дотримується вимог нормативно-правових актів Національній
комісії,що здійснює
Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, що регулюють порядок «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових
послуг ломбардами», Про затвердження Порядку складання та подання звітності
ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», а саме в строки та в порядку, встановлених чинним законодавством, складає
та розкриває інформацію щодо фінансового стану Товариства.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю).
Служба внутрішнього аудиту у Товаристві не створена. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом 2015 р. здійснювала Ревізійна
комісія.
Стан корпоративного управління.
Формування складу органів корпоративного управління у Товаристві здійснюється відповідно до Засновницького договору Підприємства та діючого законодавства.
Вищим органом управління Товариства є загальні збори Засновників Товариства. Поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в
межах повноважень, визначених Засновницьким договором Товариства, здійснює
директор, призначений загальними зборами Засновників Товариства. Фактична
періодичність проведення засідань загальних зборів Засновників Товариства відповідає вимогам чинного законодавства. Всі питання, які згідно чинного законодавства та Засновницького договору Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів Засновників Товариства, протягом 2015 року виносились
на розгляд загальних зборів Засновників Товариства, що засвідчено відповідними
протоколами.

Аналіз фінансового стану ломбарду.
Фінансово - майновий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ» (його стійкість, ефективність, ліквідність, залежність
від інвесторів та кредиторів) характеризуються показниками платоспроможності
та фінансової стійкості. Джерелом інформації для проведення розрахунку економічних показників є дані Балансу форми № 1 станом на 31.12.2015 р., та Звіту про
фінансові результати ф. 2. за 2015 р.
Показники

Формула розрахунку

Розрахунок
ТеореПримітки
Станом на
Станом на тичне
31.12.2014 р. 31.12.2015 р. значення
1.Показники платоспроможності
1.1. КоеФ.1
155 =8,2
162=32
0,7-08 Характеризує
фіцієнт (р.1195-р.1100-+
19
5
що Ломбард
поточної 1170)/Ф.1р.1695
спроможне
(швидкої)
сплатити поточліквідні зобов’язання
ності
за умовами
своєчасного
проведення
розрахунків з
дебіторами
1.2 КоеФ.1р.1195
155/19 =8,2 162/5=32,4
1-2
Відображає що
фіцієнт
………………
оборотні активи
загальної
Ф.1 р1695
Ломбарду
ліквідмайже повністю
ності (попокривакриття)
ють поточні
зобов’язання.
На 1 грн. поточних зобов’язань
Товариство має
32,4 грн. оборотних активів,
що означає
наявність ліквідного балансу.
2. Показник фінансової стійкості
2.1. КоФ.1(р.1525+
19/222
5/237
<=1 Товариство має
ефіцієнт р.1695 +р1700)
= 0,09
= 0,02
0,02 грн.
співвід- ……………………
кредиторської
ношення
Ф.1 р.1495
заборгованість
кредина кожну 1 грн.
торської
власних вклазаборгодених в активи
ваність та
коштів
власних
Ломбарду.
коштів.
3. Показник ділової активності
3.1.
Ф.2 р.2000+2120
86/242=
91/248=
Означає виКоефі…………..
0,36
0,04
користання
цієнт обо- Ф.1(р.1300(гр.3)+
Ломбардом
ротності р.1300(гр.4) / 2
усіх наявних
активів
ресурсів, незалежно від
джерел їхнього
залучення.
«Незалежні аудитори» підтверджують, що система фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І КОМПАНІЯ», яка
відображає наявність розміщення та використання фінансових ресурсів, платоспроможність, фінансову стійкість вказує на те, фінансовий стан за 2015 рік ПТ
«ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К» є задовільним.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «КАПИТАЛ ГРАНД»;
Код ЄДРПОУ:
- 35449775;
Місцезнаходження:
- 69118 Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд. 15, кв. 2;
Контактний телефон:
- +38(095-230-15-35); +38 (061) 236-77-22;
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності:
- № 4126 згідно рішення АПУ від 26.03.2008 р. № 188/3 термін дії до 28.02.18 р.,
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг № 0401;
Згідно рішення АПУ від 31.10.2013 р. № 281/4;
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0134 від 08.04.2014
р., строк дії до 28.02.2018 р.
Керівник робочої групи:
- Аудитор Чистік Олена Геннадіївна, сертифікат серії А№ 002266 від
01.06.1995 року чинний до 01.06.2019 р.
- Аудитор Кролик Олена Анатоліївна, сертифікат серії А№006170 від 19.01.2007
року чинний до 19.01.2017 р.
- Кількість аудиторів на дату закінчення аудиторської перевірки, безпосередньо задіяних у виконанні аудиторських перевірок, 2 чол.
Період безперервного надання аудитором.
Партнер із завдання, що несе відповідальність за аудит та підписує аудиторський висновок, надає аудиторські послуги даному підприємству не вперше.
Договір - № 47 від 25.12.2015 р.
Аудитор
____________________
Чистік О.Г.
(Сертифікат аудитора сер. А № 002266
Рішення АПУ № 25 від 01.06.1995 р.
Чинний до 01.06.2019 р.)
Директор
____________________
Кролик О.А.
(Сертифікат аудитора сер. А 006170
Рішення АПУ від 19.01.2007 р. № , 171/3
Чинний до 19.01.2017 р.)
Дата аудиторського висновку:
- 27 лютого 2016 року.
Аудит проводився з 25.12.2015 р. по 27.02. 2016 р.
Висновок складено у 3-х примірниках на адресу:
- 2 примірниках - ПТ «ЛОМБАРД «ЖЕЛЯБОВСЬКИЙ ВО І К».
- 1 примірник - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД».
Місце проведення - офіс Виконавця м. Запоріжжя, пр. Металургів, б. 21/ вул.
Б. Хмельницького 24.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

02

08

Підприємство

ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА
«КРЕДИТСЕРВІС»

за ЄДРПОУ

26347706

Територія

ХЕРСОНСЬКА

за КОАТУУ

6510136900

за КОПФГ

925

Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка
Вид економічної діяльності

 адання інших фінансових послуг (крім страхування
Н
та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

Середня кількість працівників1

1

Адреса, телефон

проспект УШАКОВА, буд. 25, к. 102, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000, т.: 263140

за КВЕД

64.19

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

4
4
32
32
-

4
4
32
32
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090
1095

-

-

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

1125

-

-

1130
1135
1136

-

-

1140

130

112

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

43
5
5
-

50
45
5

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

178

162

-

-

178

162

На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

41
130
(-)
(-)
171

50
112
(-)
(-)
162

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

-

-
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
1
1

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
7

-

-

-

-

-

178

162

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕПідприємство ДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС» за ЄДРПОУ
26347706
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

(-)

(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

52

72

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(42)
(-)
(28)

(23)
(-)
(239)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(18)
(-)
(-)
(-)

(190)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
збиток
2295
(18)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
(18)

4
(190)
(190)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За
звітний
період
3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

(18)

(190)

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
18
7
45
70

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
1
1
260
262

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕПідприємство ДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС» за ЄДРПОУ
26347706
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
65
повернення позик

4

181
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
56
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(29)
Праці
3105
(16)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(8)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(3)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(-)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
4
(29)
(-)
(-)
(-)
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(-)

(85)

3190
3195

(20)
45

(3)
68

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

78
-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо- 3310
му підприємстві
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
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
45
Залишок коштів на початок року
3405
5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
50

(-)
78
2
(-)
146
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-144
2
3
5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
-

4
-

5
-

6
41

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
130

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

-

-

-

41
-

130
(18)
-

-

-

171
(18)
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

9
-

-

-

-

9
-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

-

-

-

9
50

(18)
112

-

-

(9)
162

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

01

26347706

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
171
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015

12

31

Підприємство

ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС»

за ЄДРПОУ

26347706

Територія

ХЕРСОНСЬКА

за КОАТУУ

6510136900

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Кредитна спілка

Вид економічної діяльності

інші види грошового посередництва

Одиниця виміру: тис.грн.

за КОПФГ

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2015 р.

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності
за рік

первісної
(переоціненої) вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

020
030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

050
060
070
080
090

4
4
-

4
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4
-

4
4
-

Код
рядка

З рядка 080 графа 14

Надійшло за рік

первісна
(переоцінена)
вартість

Залишок на
кінець року

накопиченої
амортизації

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої) вартості

Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл

Вибуло за рік

накопичена
амортизація

1
Права користування природними
ресурсами
Права користування майном
Права на знаки для товарів і послуг
Права на об’єкти промислової
власності
Авторські та суміжні з ними права

1801008

первісна
(переоцінена)
вартість

Групи нематеріальних активів

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

64.19

Форма N 5 Код за ДКУД

I. Нематеріальні активи
Залишок на
початок року

925

за КВЕД

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності

Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

(081)
(082)
(083)
(084)

______-

(085)

-

у тому числі

знос

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

передані в
оперативну
оренду

первісна
(переоцінена)
вартість

одержані за
фінансовою
орендою

зносу

Втрати від
зменшення
корисності
первісної
(переоціненої)
вартості

Залишок на
кінець року

первісної
(переоціненої)
вартості

Нараховано амортизації
за рік

Інші зміни
за рік

знос

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)
вартість

Залишок на
початок року

Надійшло за рік

II. Основні засоби
Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна
нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та
передавальні
пристрої

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Машини та
обладнання

130

23

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні
насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Групи основних
засобів

1

Код
рядка

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

знос
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1
Інші необоротні
матеріальні активи
Разом

2

3

4

5

6

II. Основні засоби (продовження)
7
8
9
10
11
12

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

260

32
32
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
З рядка 260 графа 8
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
Із рядка 260 графа 5
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
Із рядка 260 графа 15
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
З рядка 105 графа 14
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

32

Із рядка 260 графа 14

(341) _________(342) _________-

Найменування показника

Код
рядка

IV. Фінансові інвестиції
На кінець року
За рік

1
2
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства
360
спільну діяльність
370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
380
підприємств
акції
390
облігації
400
інші
410
Разом (розд. А + розд. Б)
420

довгострокові

поточні

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 1035 графа Інші довгострокові фінансові
4 Балансу (Звіту про інвестиції відображені:
фінансовий стан)
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) _________(422) _________(423) _________-

З рядка 1160 графа Поточні фінансові інвестиції
4 Балансу (Звіту про відображені:
фінансовий стан)
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) _________(425) _________(426) _________-

1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об’єктів житлово-комунального і
соціально- культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в
капіталі за інвестиціями в:

Код
рядка

Доходи

Витрати

2

3

4

440
450
460
470

-

-

480

-

-

490

52

28

491

Х

1

492

Х

-

Х
-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними
сторонами
(632)
З рядків 540-560 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
гр.4
основної діяльності
(633)
VI. Грошові кошти

Код
рядка
2
640
650
660
670
680
690

Найменування показника
1

-%
-

На кінець року

3
45
Каса
5
Поточний рахунок банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
50
Разом
Із рядка 1090 гр. 4
Балансу (Звіту про
фінансовий стан)
Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

-

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і
резервів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат на
720
додаткове пенсійне
забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов’язань

730

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат на 740
реструктуризацію

-

-

-

-

-

-

-

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Х
-

Залишок на кінець року

-

4
-

Сума очікуваного
відшкодування витрат
іншою стороною, що
врахована при оцінці
забезпечення

-

V. Доходи і витрати (Продовження)
1
2
3
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Х
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи  
610
Списання необоротних активів
620
Х
Інші доходи і витрати
630
-

Сторновано невикористану
суму у звітному році

-

-

Використано у звітному році

4
-

-

(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

додаткові
відрахування

1
2
3
Капітальне будівництво
280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших
300
необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних
310
активів
Придбання (вирощування) довгострокових
320
біологічних активів
Інші
330
Разом
340
капітальні інвестиції в інвестиційну
З рядка 340 гр. 3
нерухомість
фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій

-

(263)

нараховано
(створено)

На кінець року

(262)

Залишок на початок року

За рік

-

Код рядка

Найменування показника

Код
рядка

III. Капітальні інвестиції

(261)

Забезпечення на
виплату відпусток
працівникам

Збільшення за
звітний рік
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VII. Забезпечення і резерви (Продовження)
1
2
3
4
5
6
7
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’я750
зань щодо обтяжливих
контрактів
760
770
Резерв сумнівних
775
332
1
29
боргів
Разом
780 332
1
29

XII. Податок на прибуток
8

9

-

-

-

-

-

304

-

304

VIII. Запаси
Переоцінка за рік

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

2
1210

3
-

1220

-

1225

-

1230

-

1235
1240

-

1241

-

1242

-

1243

-

1250

-

1251

-

1252
1253

-

Балансова
вартість на
кінець року

збільшення
чистої
вартості
реалізації*

уцінка

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

-

-

-

Купівельні
напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

-

-

-

Паливо

820

-

-

-

Тара і тарні матеріали

830

-

-

-

Найменування показника

Код
рядка

Сума

Будівельні матеріали

840

-

-

-

Запасні частини

850

-

-

-

1

Матеріали
сільськогосподарського
призначення

860

-

-

-

2
1300
1310

3
-

1311

-

Поточні біологічні активи

870

-

-

-

Малоцінні та
швидкозношувані
предмети

880

-

-

-

Незавершене
виробництво

890

-

-

-

Готова продукція

900

-

-

-

1312
1313
1314
1315
1316
1317

-

Товари

910

-

-

-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об’єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

245

(952)

-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код
рядка

Сума

1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

2
960
970

3
-

980

-

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними
будівельними контрактами

-

Код
рядка

Сума

2
1110

3
-

1120
1130
1140
1150

-

1160

-

реалізації

59
(951)

первісного
визнання та
реалізації

6

-

Собівартість
реалізації

5

Уцінка

від 18
до 36
місяців

1
2
3
4
Дебіторська заборгованість за товари,
940
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 304
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними
сторонами

від 12
до 18
місяців

в т. ч. за строками
непогашення
до 12
місяців

Всього на
кінець року

Найменування показника

Код рядка

IX. Дебіторська заборгованість

1
Продукція та додаткові
біологічні активи
рослинництва - усього
в тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові,
кісточкові)
інша продукція
рослинництва
додаткові біологічні
активи рослинництва
Продукція та додаткові
біологічні активи
тваринництва –
усього
в тому числі:
приріст живої маси –
усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція
тваринництва
додаткові біологічні
активи тваринництва
продукція рибництва

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1500

-

-

-

(-)

-

-

-

-

-

1510

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1511

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1512
1513
1514
1515
1516

-

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

-

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

-

-

1517

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1518

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1519

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1520

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1530

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1531

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1532
1533
1534
1535

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

-

1536

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1537

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

1538
1539

-

(-)
(-)

-

(-)
(-)

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

(-)

-

-

(-)

-

-

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
1540
біологічні активи – разом

витрати

Найменування показника

Виручка від реалізації

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Результат
Фінансовий
від
результат
первісного
прибуток +,
визнання
збиток -

Разом
920
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
графа 3
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)
переданих у переробку
(922)
оформлених в заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
(925)
З рядка 1200 графа 4 Балансу Запаси, призначені для
(926)
(Звіту про фінансовий стан)
продажу
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

дохід

1

Код рядка

Код
рядка

Вартість первісного
визнання
Витрати, пов’язані
з біологічними
перетвореннями

Найменування
показника
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XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю

накопичена
амортизація

Надійшло за рік

первісна
вартість

накопичена
амортизація

нараховано
амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від
відновлення
корисності

первісна
вартість

накопичена
амортизація

залишок на початок
року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець
року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1411
1412
1413
1414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1420

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

1421

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

1422

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

1423
1424
1430

-

Х
Х
-

-

-

Х
Х
-

Х
Х
-

-

-

-

Х
Х
-

-

-

-

-

-

Код рядка

первісна
вартість

інші довгострокові біологічні
активи
Поточні біологічні активи
– усього
в тому числі:
Тварини на вирощуванні та
відгодівлі
Біологічні активи в стані
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та
відгодівлі)
інші поточні біологічні активи
Разом

Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на кінець
року

1410

Групи біологічних активів

1
Довгострокові біологічні
активи – усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

Залишок на
початок року

Вибуло за рік

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____________-

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних
біологічних активів і
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1432) _____________-

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ХЕРСОНСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«КРЕДИТСЕРВІС»
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року
м. Одеса
Адресат:
КЕРІВНИЦТВО ТА ЧЛЕНИ ХЕРСОНСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КРЕДИТСЕРВІС» .
Можливі користувачі:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ:
Повна назва

ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА
КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС»
Скорочена назва
ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС»
Код ЄДРПОУ
26347706
Юридична адреса і місцезнаходження 73000, Херсонська область, м. Херсон,
проспект Ушакова, будинок 25, кімната
102
Організаційно-правова форма
925 Кредитна спілка
Дата державної реєстрації
19.02.2004 року № 1 499 120 0000
001609
Основні види діяльності
64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування
Свідоцтво про реєстрацію фінансової Реєстраційний №14100016, свідоцтво
установи
серії КС №4, дата видачі 19.02.2004
року
Кількість членів КС
335 осіб
Зареєстрований (пайовий) капітал
335 грн.
Ліцензії
Ліцензія серії АВ № 581581 діяльність
кредитної спілки по залученню внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України 27.12.2011 року, рішення
від 27.12.2011 року № 3967-Л, строк дії
з 09.07.2010 року по 09.07.2015 року
Відокремлені підрозділи (філії)
Немає
Середньооблікова чисельність штатних 1
працівників облікового складу в 2015 р.
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС» є членом ХОГО «ХОАКС».
Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТСЕРВІС» протягом
періоду, що перевірявся були:
Керівник – Скульська Наталя Олексіївна
Головний бухгалтер – не передбачено
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ

(1433) _____________-

2.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 393 від 25 березня 2016 року.
2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» проведено за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» укладено договір на здійснення аудиту звітності та перевірялося аудиторами з 04 квітня 2016 року по 11 квітня 2016 року.
2.4. Опис перевіреної фінансової інформації: Перевірку щодо підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним
документам даних бухгалтерського обліку й фінансової звітності проведено на
основі даних балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, звіту про власний капітал за
2015 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, а також річних звітних
даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 2015 рік, що подаються до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Крім того для перевірки згідно переліку були представлені установчі
та реєстраційні документи, фінансова звітність, внутрішні положення кредитної
спілки: Положення про фінансове управління, фінансові послуги кредитної спілки,
зведені реєстри бухгалтерського обліку, вибірково – первинні документи.
3. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансових звітів ХЕРСОНСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КРЕДИТСЕРВІС», які додаються та які складають повний комплект
річної фінансової звітності кредитної спілки, а саме: баланс (звіт про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015
рік, звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик
та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями
Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та
у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених
в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №
320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.
У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність
та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які
необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контр-
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олю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах
згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть кредитної спілки пiдготовлена згiдно з вимогами
Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена
на пiдставi даних бухгалтерського облiку кредитної спілки станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у
примітках до фінансової звітності кредитної спілки;
- Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що
кредитна спілка буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між
пов’язаними сторонами;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які
вимагають коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв’язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.
Керівництво кредитної спілки також несе відповідальність за:
- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в кредитної спілці;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів
бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів кредитної спілки;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Мiжнародних стандартів контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненості та супутних
послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720, 800 та iнших
стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової
звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних грошових коштів у касі, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, у кредитній спілці цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено
довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію,
не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість інвентаризації (опитування
та інші), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно залишків
по касі у сумі 45 тис. грн. У зв’язку з цим, ми висловлюємо модифіковану думку
(умовно-позитивну).
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на
зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ.
Звіт про інші правові та регуляторні
Діяльність кредитної спілки при проведенні операцій з кредитування, а також
інших операцій з розміщення грошових коштів ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» керується
нормативними документами, зокрема Цивільним кодексом України (параграфи 1
«Позика» та 2 «Кредит» глави 71, глава 72 «Банківський рахунок», глава 74 «Розрахунки»), Господарським кодексом України (стаття 130), Законом України «Про
кредитні спілки» від 20.12.2001 р. N 2908-III (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. N 2664-III (зі змінами та доповненнями), Законом
України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. N 1023-XII (зі змінами та
доповненнями), Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року N 2346-III, Розпорядженням Держфінпослуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг» від 02.12.2003 р. N 146 (зі змінами та доповненнями), Розпорядженням Держфінпослуг «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок» від 16.01.2004
р. N 7 (зі змінами та доповненнями), Постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», Порядку проведення внутрішнього
аудиту(контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 5 червня 2014 р. N 1772,тощо.
Річні звітні дані кредитної спілки складені у відповідності до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003
№ 177. та представлені у вигляді:
Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);
Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);
Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);
Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);
Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів
кредитної спілки (додаток 5);
Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).
Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7)
Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділв кредитної спілки (додаток 8)
Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки (додаток 9)
Обсяг сформованого ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» резерву для забезпечення покриття витрат від неповернення позичокв станом на 31.12.2015 становить
304 242,11 грн. та є достатнім.
Обробка кредитів здійснюється ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» відповідно до
внутрішніх правил та положень. Якість кредитного портфеля визначена задовільною, а ризик помірним, за умови продовження здійснення керівництвом
кредитної спілки постійного внутрішнього контролю за структурою кредитного
портфеля та своєчасного адекватного реагування на збільшення частки проблемних кредитів.
Загальна сума заборгованості за кредитами, наданим членам ХРКС
«КредитСервіс» станом на 31.12.2015 року дорівнює 304 тис.грн
Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов’язані з великим ризиками
станом на 31.12.2015 року дорівнює 220 тис.грн.
Згідно з вимогами підпункту 3.2.3 пункту 3.2 розділу Положення № 7 від
16.01.2004 року «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних
кредитних спілок» загальна сума заборгованості за кредитами, що пов’язані з
великими ризиками, не має перевищувати 80 відсотків загального кредитного
портфеля кредитної спілки.
Станом на 31.12.2015 року фактичне значення нормативу ризиковості операцій кредитної спілки становить 72,3 відсотка
Депозитний портфель в ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» відсутній
Згідно ст. 20 Закону «Про кредитні спілки», капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних
зобов’язань.
Регулятивний капітал (власний капітал) ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» станом на
31.12.2015 року дорівнює 466 тис. грн. та складається із:
- резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, сформованого за
основною сумою виданих кредитів – 304 тис.грн
- пайового капіталу – 335 грн.
- резервного капіталу – 50 тис. грн.
- нерозподіленого прибутку – 112 тис. грн.
Резервний капітал кредитної спілки сформований за рахунок вступних внесків
членів кредитної спілки у сумі 40 634,36 грн., та за рахунок відрахувань з доходу
кредитної спілки у сумі 8 868,82 грн. досягає мінімального нормативного значення
у розмірі 3 відсотків від зобов’язань кредитної спілки.
Ми не знайшли свідчень, що річні звітні дані ХРКС «КРЕДИТСЕРВІС» містять суттєві викривлення або не відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними
спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
25.12.2003 № 177. Дані відображені в звітності кредитної спілки що надається до НКДРСФУ за 2015, не суперечать даним фінансової звітності кредитної спілки за 2015 рік
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
“ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ

21026423

Юридична адреса

65015, м. Одеса вул. В. Арнаутська, 15

Місцезнаходження

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33А, оф. 210

Дата та орган проведення дер- Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської
жавної реєстрації:
міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896
Номер та дата видачі свідоцтва № 4420 Рішення Аудиторської палати України
про внесення в реєстр аудитор- від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
ських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги
Інформація
фірму

про

аудиторську Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4420, видане згідно
рішення Аудиторської палати України від 27 січня 2011р. №227/3.1
Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості видане згідно рішення Аудиторської палати України від 03 листопада 2011р. №240/5
Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 чинно до 26.11.2020 р.

Контактний телефон
Директор/ аудитор
АКФ “Грантье”

(0482) 32-46-99, (0482) 32-46-98

___________________

(сертифікат аудитора серії А №006098)
м. Одеса
11.04.2016 року

О.С.Пархоменко
(підпис)

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

Повне товариство «Лаверна ломбард Залуський і К»

Підприємство
Територія

Організаційно-правова форма господарювання

04

06

за ЄДРПОУ

20139125

за КОАТУУ

0710200000

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

64.99

Середня кількість працівників1

2

Адреса, телефон

Волинська обл.м.Володимир-Воливський вул.Ковельська 56, т.: 03342(34008)

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
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22
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1
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ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

182

177

-

-

259

264
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

252
2
3
2
(-)
(-)
259

252
2
3
6
(-)
(-)
263

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

-

-
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

259

264

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 04 06
Повне товариство
Підприємство «Лаверна ломбард Залуський і К» за ЄДРПОУ
20139125
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

34

42

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

( 78)

( 70)

2070

-

-

2090
2095

( 44)

( 28)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

78

53

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

( 29)
(-)
(-)

( 19)
(-)
( 6)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

5
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
5
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
4
збиток
2355
(-)

4
(-)
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За
звітний
період
3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

4

-

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1
37
17
52
107

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
1
30
13
5
41
90

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 04 06
Повне товариство
Підприємство «Лаверна ломбард Залуський і К» за ЄДРПОУ
20139125
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
29
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
2
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
50
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
294
повернення позик

4

37
2
40
-
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
11
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(52)
Праці
3105
(32)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(19)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(6)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
298
(50)
(27)
(16)
(9)
-

3117

-

-

3118

-

-

3135
3140
3145

-

-

3150

-

-

3155

279

-

3190
3195

(1)
(-3)

(304)
(-29)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

34

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(10)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
24
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
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
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
21
Залишок коштів на початок року
3405
22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
43

4
31
(-)
(-)
(-)
(-)
31

(-)
2
20
22

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 04
Повне товариство «Лаверна ломбард Залуський і К»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
252

4
-

5
2

6
3

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
2

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

252
-

-

2
-

3
-

2
4
-

-

-

259
4
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К»
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВЕРНА ЛОМБАРД ЗАЛУСЬКИЙ І К»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОМБАРД
Повне товариство «Лаверна ломбард Залуський і К» (далі - ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К») було створене за законодавством України як Повне товариство 15 жовтня 1992 року (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
серія А00 №570061).
Основна діяльність ломбарду - «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)».
ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» має Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №127, видане ДКРРФПУ згідно розпорядження Комісії від
26.10.2004 року №2605, реєстраційний номер 15101137 та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серії АВ №522153 від 31.03.2010р. № 168, в якій вказаний
вид господарської діяльності - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення.
ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» є юридичною особою, фінансовою установою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Ломбард діє на
засадах госпрозрахунку, укладає угоди із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами на принципах ініціативності, економічної та
правової самостійності, прибутковості.
Ломбард функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним
законодавством України та засновницькими документами.
Цілями діяльності Ломбарду є організація підприємницької діяльності, прийняття участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг, задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання
прибутку шляхом здійснення дозволених відповідним чинним законодавством
України видів послуг, торговельної та посередницької діяльності.
Юридична адреса Товариства: Україна, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 56.
2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Повне товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності з
01.01.2013 р. відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності».
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та
тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ, затверджується наказом директора ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К».
Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків: зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ; зміна облікової політики призведе
до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.
У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не
містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно. Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на директора ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К».
3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПРИНЦИПИ
Звітність ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» за 2015 рік складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Склад фінансової звітності:
- баланс станом на 31.12.2015 р.
- звіт про фінансові результати за 2015 р.
- звіт про рух грошових коштів за 2015 р.
- звіт про власний капітал за 2015 р.
- примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.
Функціональною валютою є валюта економічного середовища, в якому працює
Ломбард. Функціональною валютою та валютою звітності Ломбарду є національна
валюта – гривня.
Фінансова звітність Ломбарду подається у тисячах гривень.
Дана фінансова звітність затверджена вищим органом «25» лютого 2016 року.
Фінансові звіти правдиво відображують фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів Ломбарду.
Для правдивого відображення фінансового становища і результатів діяльності
Ломбарду при складанні фінансових звітів дотримано: основи безперервності діяльності; основи нарахування; окремого подання активів і зобов’язань, доходів і
витрат; окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвості; послідовності подання інформації; зіставності інформації.
Фінансова звітність підготовлена на основі безперервної діяльності.
Безперервність діяльності означає, що керівництво не має наміру ліквідувати Ломбард або припинити операції або не існує реальної альтернативи, крім як
зробити це. Тому при підготовці фінансової звітності керівництво здійснює оцінку
здатності Ломбарду продовжувати свою діяльність.
Для складання фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво проводило
оцінку активів, зобов’язань, доходів та видатків на основі принципу обачності.
Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
Участі у спільних підприємствах не відбувалось.
4. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
4.1. Грошові кошти і їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності подані відповідно до
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
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.
Станом на 31 грудня 2015 року грошові кошти ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» зберігаються в національній валюті і становлять 43 тис. грн., з них:
в касі –42 тис. грн.;
на поточному рахунку в банку -1 тис. грн.
Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2015
році відсутні.
4.2. Основні засоби
Основні засоби обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби класифікують по групах
і застосовують прямолінійний метод амортизації, з термінами корисного використання основних засобів, що зазначені у відповідному наказі, який затвердженим
керівником.
Термін корисного використання основних засобів може бути переглянутий після щорічної інвентаризації на підставі наказу директора.
Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших

основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. На
кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення обладнання та основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво
оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартість його використання, в залежності від того, яка з них вища.
Основні засоби зараховуються на баланс Повного товариства за первісною
вартістю, яка включає витрати по їх придбанню та виготовленню (витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану необхідного до експлуатації та інші
безпосередньо пов’язані витрати), за вирахуванням накопиченої амортизації в
разі її наявності.
Залишкова (балансова) вартість основних засобів визначається як різниця між
первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Ліквідаційна вартість основних
засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до нуля.
Амортизація основних засобів за 2015р. не нараховувалась.
На кінець звітних періодів 2014 та 2015 років первісна вартість, знос та залишкова вартість основних засобів у розрізі груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобів
2014 рік
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Інструменти, прилади, інвентар
Інші необоротні матеріальні активи
Всього:
2015 рік
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Інструменти, прилади, інвентар
Інші необоротні матеріальні активи
Всього:

Первісна вартість

Знос

Залишкова
вартість

133
133

56
56

77
77

138
5
143

56
56

82
5
87

У звітному році збільшилась первісна вартість основних засобів на 10 тис. грн.
Було придбано касовий апарат вартістю 5тис. грн. та на вартість приміщення віднесено встановлення газового лічильника вартістю 5 тис. грн.
Інвентаризацію основних засобів було проведено відповідно до наказу
№ 18від 25 грудня 2015 р. В результаті проведеної інвентаризації розбіжностей
не виявлено.
Переоцінка, індексація об’єктів балансової вартості основних засобів в поточному році не проводилася.
Списання основних засобів з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, коли в майбутньому вони не придатні у використанні. Списання основних
засобів проводилось за рахунок нарахованого зносу.
Підприємство не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо
наявності контрактних зобов’язань, пов’язаних із придбанням основних засобів.
Підприємство не має біологічних активів
4.3. Нематеріальні активи
ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» станом на 31.12.2015р. не утримує нематеріальні активи.
4.4. Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2015 р. ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» не володіє фінансовими інвестиціями.
4.5. Запаси
Станом на 31.12.2015 року на балансі ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К»
запасів не має.
4.6. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом із встановленими
або визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за первісною вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням
резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється, коли отримання
повної суми заборгованості в подальшому неможливий. Керівництво визначає вірогідність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів та на аналізі строків не погашення заборгованості.
Безнадійна заборгованість списується з балансу в момент її виникнення.
Поточна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнавалася ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» активом одночасно з визнанням доходу від реалізації фінансових послуг і оцінювалася за первісною вартістю згідно вимог МСБО
№18 «Дохід».
Розмір дебіторської заборгованості ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» станом на 31.12.2014 та 31.12.2015 років складає:
тис. грн.
Назва статті
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
інша поточна дебіторська заборгованість
Разом

2014 рік
1
159
160

2015 рік
1
133
134

Товариство очікує погашення даної заборгованості протягом 2016 року.
Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2015 року становить 2 тис. грн.
4.7. Власний капітал
Власний капітал ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» станом на 31.12.2015року
складається з: статутного капіталу в сумі 252 тис. грн.; додаткового капіталу 2 тис.
грн. резервного капіталу 3 тис. тис. нерозподіленого прибутку в сумі 6 тис. грн. Порівняно з початком року власний капітал Підприємства збільшився на 4 тис. грн.
Статутний капітал.
Статутний капітал ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» згідно Установчого
договору складає 252 тис. грн., і поділений між засновниками. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю. У 2015 році не вносилися зміни до розміру
статутного капіталу.
Нерозподілений прибуток
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Залишок нерозподіленого прибутку в балансі станом на 31.12.2015 року
склав 6 тис. грн.
4.8. Зобов’язання
Зобов’язання ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» у звітному періоді визнавалися, якщо їх оцінка була достовірною для їх визнання та їх погашення, за очікуванням, призводило до вибуття ресурсів Ломбарду, котрі втілюють у собі економічні вигоди.
Зобов’язаннями в ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок
минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується,
призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід. Поточними 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.
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Станом на 31.12.2014 та 31.12.2015 років поточні зобов’язання складають:
тис. грн.
Назва статті
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
Разом

2014 рік
-

2015 рік
1
1

4.9. Доходи і витрати
Дохід визначається Ломбардом за методом нарахування, при умові збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена.
Витратами звітного періоду Ломбард визнає зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), та за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Так як основною діяльністю Товариства є надання кредитів під заставу фізичним особам, дохід формується від нарахованих відсотків за користування кредитними коштами. Також до отриманого доходу включається пеня за несвоєчасне
погашення кредитів, дохід від зберігання заставленого майна та дохід від здачі
частини приміщення в оренду.
Станом на 31.12.2014 та 31.12.2015 років доходи та витрати складають:
тис. грн.
Назва статті
За 2014 рік За 2015 рік
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
42
34
робіт послуг)
Собівартість
70
78
Інші операційні доходи
53
78
Адміністративні витрати
19
29
Інші операційні витрати
6
Чистий прибуток
4
До елементів операційних витрат станом на 31.12.2014 та 31.12.2015 років
були віднесені наступні суми витрат:
(тис. грн.)
Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати
Разом

2014 рік
1
30
13
5
41
90

2015 рік
1
37
17
52
107

5. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Звіт про рух грошових коштів за 2015р. складено ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» за вимогами МСБО 7 на основі прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів
чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. Застосування даного методу складання звіту базується на безпосередньому використанні даних з регістрів
бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів
за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій,
активів або зобов’язань. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності. Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Чистий рух грошових коштів ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» за 2015 рік
складає +21 тис. грн., зокрема: від операційної діяльності складає - 13 тис. грн. та
від інвестиційної діяльності складає +34 тис. грн.
6. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Умови функціонування
Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці.
Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю,
який не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами
України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та
дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а
також економіки.
РИЗИКИ
В ПТ «Лаверна ломбард Залуський і К» є ймовірність фінансових ризиків, а
також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Ломард не вважає ці ризики істотними,
отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими
ризиками, проте його діяльність спрямована на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків від фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін.
Ринкові ціни включають в себе три типи ризику: ризик зміни відсоткової ставки,
валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансові інструменти, схильні до ринкового
ризику включають кредити та позики, депозити, інвестиції, що є в наявності для
продажу та похідні фінансові інструменти.
Ризик процентної ставки. Ломбард піддається ризику у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У ПТ «Лаверна ломбард
Залуський і К» відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління
ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2015 року зміни процентних ставок не
надали суттєвого впливу на прибуток або збиток і капітал Ломбарду.
Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик того, що у Ломбарді виникне
фінансовий збиток, оскільки контрагенти не виконають свої зобов’язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Ломбард зіткнеться з
труднощами при виконанні своїх зобов’язань. Ломбард щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг за укладеними договорами, проте
має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог.
Управління капіталом
Основною метою Ломбарду по відношенню до управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для провадження діяльності та максимізації прибутку засновників.
Ломбард здійснює управління структурою капіталу та змінює його у відповідності до змін в економічних умовах. За роки, що закінчились 31 грудня 2014р. та
31 грудня 2015р., внесення змін до мети, політики та заходів управління капіталом
не відбувалось.
Ломбард здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового
важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму ка-

піталу та чистої заборгованості. Політика Ломбарду передбачає підтримання значень даного коефіцієнта у межах 5-10%.
Податкові ризики
Фінансовий стан та діяльність Ломбарду продовжують залишатись під впливом
розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення норм і вимог, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Ломбард, можливо,
буде змушене визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі,
якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці
керівництва. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим
умовам тощо. На думку керівництва, Ломбард сплатив усі податкові зобов’язання,
тому ця фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.
Юридичні ризики
В ході звичайної господарської діяльності Ломбард не виступає в якості відповідача за окремими судовим позовами та претензіями.
Припинена діяльність
Ломбард повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності , що відповідає критеріям припиненої діяльності, немає.
Безперервність діяльності
Протягом звітного періоду діяльність Ломбарду була безперервною. Застереження управлінського персоналу Ломбарду відносно його здатності продовжувати
свою діяльність на безперервній основі відсутні.
Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін
У відповідності до законодавства, та згідно МСБО 24 пов’язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на
операційні та фінансові рішення іншої сторони.
Протягом 2015 року управлінському персоналу нараховується і виплачується
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації
та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не
здійснювались.
Протягом 2015 року підприємство здійснювало операції з пов’язаними сторонами по наданню приміщення в оренду .
Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось.
7. 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.
Керівник

_________________________

Головний бухгалтер

_________________________

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності Повного товариства
«Лаверна Ломбард Залуський і К» за 2015 рік
Учасникам та керівництву Повного товариства «Лаверна Ломбард Залуський і К», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Лаверна Ломбард Залуський і К» (далі – Товариство), що складається з Балансу станом на
31.12.2015 року та відповідних звітів про фінансові результати, 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: Повне товариство «Лаверна Ломбард Залуський і К»;
Скорочене найменування: ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К»;
Код за ЄДРПОУ 20139125;
Місцезнаходження: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул.
Ковельська, 56;
Дата і номер державної реєстрації: Серія А00 №570061 від 15 жовтня 1992
року;
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);
Керівник: Залуський Едуард Ярославович;
Середня кількість працівників: 2 осіб;
Номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: Свідоцтво серії ЛД № 127 від 26.10.2004 року видане на підставі розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2605 від
26.10.2004 року.
Номер та дата видачі Ліцензії: Ліцензія АВ № 522153 від 31.03.2010р. на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами
з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (термін необмежений).
Станом на 31.12.2015 року Товариство не має відокремлених підрозділів.
Опис перевіреної фінансової інформації.
Під час аудиту було перевірено комплект фінансової звітності у складі:
- Балансу підприємства (Звіту про фінансовий стан) Форма № 1 станом на
31.12.2015 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Форма № 2 за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів (прямим методом), Форма № 3 за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал, Форма № 4 за 2015 рік;
- Приміток до фінансової звітності (основні принципи облікової політики та іншої 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 16.07.99р.
№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 бухгалтерського обліку та протягом звітного 2015 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
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необхідною для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 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 відповідних 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 аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття у фінансовій звітності та примітках до
фінансової звітності. Вибір процедур базується на судженні аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвого викривлення 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 системи внутрішнього контролю Компанії. Аудит
включає оцінку доречності і використання облікової політики та обґрунтованості
бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансової звітності.
Звітність товариства згідно листа керівництва підготовлена, виходячи з принципу безперервності. Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог
МСА 570 «Безперервність».
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) Аудитори не спостерігали за річною інвентаризацією активів та зобов’язань.
2) Товариство не нараховувало амортизацію основних засобів протягом звітного року чим порушило п.55 МСФЗ 16, а саме згідно стандарту: амортизацію
активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу
припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи,
яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з
якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив
не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде
амортизований повністю. Товариство не перевело основні засоби в утримувані
для продажу і не нарахувало амортизації в звітному періоді.
3) Аудитори не отримали зовнішніх підтверджень щодо суми іншої поточної
дебіторської заборгованості за виданими позиками на 31.12.2015 р., оскільки
основна частина позик на дату проведення аудиту вже були повернуті, тому аудиторами використано докази на основі альтернативних процедур згідно даних
облікових регістрів Ломбарду.
4) В зв`язку з обмеженням обсягу аудиту касові операції не перевірялись.
5) Протягом звітного періоду Товариство обліковувало відсотки нараховані за
виданими кредитами як фінансові доходи, проте відобразило їх в звіті про фінансові результати як доход від реалізації товарів, робіт, послуг, а доходи від здачі в
найм власного майна відображені по рахунках обліку основної реалізації, а в звіті
про фінансові результати включені до складу інших операційних доходів.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Повного товариства «Лаверна Ломбард Залуський і К» відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан товариства на 31 грудня 2015 року, а також фінансові
результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня
2015 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства
Вимоги щодо забезпечення мінімального розміру власного капіталу Ломбарду
200 000 грн. виконані відповідно до п.2 ст.1 Розділу VIII Положення про Державний
реєстр фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 41 у редакції
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг від 05.03.2015 № 432. Розмір чистих активів Повного товариства «Лаверна Ломбард Залуський і К» становить 263 тис. грн. та відповідає
п.4.статті 144 Цивільного Кодексу України.
Пов’язані особи товариства
Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення
мети аудиту операцій з пов’язаними сторонами згідно МСА 550 «Пов’язані сторони». 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 фінансової звітності;
- вплив відносин і операцій між пов’язаними сторонами не є таким, що не
забезпечує 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 коригування відповідних активів та зобов’язань;
- подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей фінансових звітів.
Розрахунок показників фінансового стану Товариства
Також аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА 570 «Безперервність», 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 безперервності діяльності
Товариства, що могла б виникнути в ході нормальної операційної діяльності Товариства, що обґрунтовується показниками фінансового стану Товариства:
Коефіцієнти ліквідності:
Загальний (коефіцієнт покриття)
II р. Активу балансу
177
К 1.1.= --------------------------------- = ----IІІ р. Пасиву балансу
1
Проміжний
(гр.1125-1165) II р. Активу балансу
177
К1.2.= -----------------------------------------= ----IІІ р. Пасиву балансу
1
Абсолютної ліквідності
Грошові кошти та їх еквіваленти (р. 1160-1165 балансу)
43
К1.3.= ------------------------------------------------------------------------ = --IІІ р. Пасиву балансу
1
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
II+III Пасиву балансу
0+1
К2 = ------------------------------------- = ----------Iр. Пасиву балансу
263

177,00

177,00

43,00

0,004

Коефіцієнт фінансової незалежності
Iр. Пасиву балансу
263
К3 = ------------------------------- = ---------Актив балансу
264
Коефіцієнт рентабельності активів
Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2)
4
К4 = ------------------------------------------------------- = -----------Актив балансу
264
Коефіцієнт ефективності використання власних коштів
Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2)
4
К5 = ------------------------------------------------------- = ----------Iр. Пасиву балансу
263

0,996

0,015

0,015

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» аудиторський ризик суттєвого викривлення
фінансової звітності, розрахований аудитором ідентифікований та оцінений як
низький. Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через властиві 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.
Розкриття інформації за суттєвими статтями фінансової звітності
Організація обліку активів
В бухгалтерському обліку активи Товариства відображалися та оцінювалися
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Станом на
31.12.2015 року активи Товариства складають 264 тис. грн.
Основні засоби
Облік основних засобів Товариством здійснювався відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 16 “Основні засоби” за винятком дотримання принципу безперервності нарахування зносу протягом періоду введення
активів в експлуатацію до моменту їх вибуття.
Протягом 2015 року знос (амортизація) основних засобів не нараховувалась.
Основні засоби відображалися у балансі Товариства за первісною вартістю з вирахуванням зносу.
Станом на 31.12.2015 р. балансова вартість основних засобів складає 143 тис.
грн., знос основних засобів становив 56 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів
проведено станом на 31.12.2015 р. згідно Наказу «Про проведення інвентаризації» №18-і від 25.12.2015 року.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображалися розгорнуто за
статтями активу та пасиву відповідно. Безнадійних боргів не було.
Інша поточна дебіторська заборгованість відображена у балансі за розміром
виданих позик і складає 133 тис. грн. Аналітичний облік іншої дебіторської заборгованості ведеться в розрізі договорів. Товариство створило резерв сумнівних
боргів по дебіторській заборгованості в розмірі 2 тис. грн. В Товариства наявна
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в розмірі 1 тис. грн.
Грошові кошти
Відображення розрахункових операцій грошовими коштами задовольняло потреби Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22. В зв’язку з обмеженнями
обсягів аудиту, аудит касових операцій не проводився.
Станом на 31.12.2015 р. грошові кошти в національній валюті складають 43
тис. грн., що відповідно підтверджується залишком готівкових коштів у касі в розмірі 42 тис. грн. та на розрахунковому рахунку – 1 тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, його структура і призначення класифікувався, визначався та
оцінювався відповідно до вимог чинного законодавства. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 263 тис. грн. та включає в себе:
- зареєстрований (пайовий) капітал 252 тис. грн., згідно з установчою угодою
учасниками Товариства є Залуський Е.Я. з внеском 168 тис. грн. та Заплуська О.А.
з внеском 84 тис. грн.
- додатковий капітал – 2 тис. грн.;
- резервний капітал – 3 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток - 6 тис. грн.
Зареєстрований капітал станом на 31.12.2015 року оплачений в повному обсягу.
Зобов’язання
Оцінка та облік поточних зобов’язань Товариства проводилися у відповідності
з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Товариство визначало зобов’язання, якщо його оцінка могла бути достовірно
визначена та існувала ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення.
Поточні зобов’язання Товариства станом на
31.12.2015 р. відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та становлять 1 тис. грн., які складають інші поточні зобов’язання.
Облік прибутків і збитків
За підсумками 2015 року фінансовим результатом від звичайної діяльності після
оподаткування є прибуток у розмірі 4 тис. грн., що сформувався наступним чином:
- чистий дохід від основної діяльності
34 тис.грн.;
- собівартість реалізованих товарів, послуг
(78) тис.грн.;
- інші операційні доходи
78 тис.грн.;
- адміністративні витрати
(29) тис.грн.;
- нарахований податок на прибуток
(1) тис.грн.
Протягом звітного періоду Товариство обліковувало відсотки нараховані за виданими кредитами як фінансові доходи, проте відобразило їх в звіті про фінансові
результати як доход від реалізації товарів, робіт, послуг, а доходи від здачі в найм
власного майна відображені по рахунках обліку основної реалізації, а в звіті про
фінансові результати включені до складу інших операційних доходів.
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)240-72-53, 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 29.09.16 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг
№0291 згідно рішення АПУ від 01.11.2012 року №260/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0090 від 16.01.2014 чинне до 25.09.2016 року
Аудитор Мельник Андрій Романович, сертифікат серії А№006044 від
26.12.2005 року чинний до 26.12.2020 року.
Дата і номер договору на проведення аудиту: договір № 99 від 25.03.2016 року.
Дата початку та закінчення аудиту: аудит проводився з 25.03.16 по 25.04.16 року.
Аудитор
_____________________ Мельник А.Р.
Сертифікат аудитора сер. А № 006044
Директор
ТОВ АКФ “Бізнес Партнери”
_____________________ Цуприк Н.А.
Сертифікат аудитора № 005601
Дата аудиторського висновку:
25 квітня 2016 року
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Організаційно-правова форма господарювання страхова діяльність
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Інші види страхування, крім страхування життя
4

1

Адреса, телефон

04201, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, 044 390-08-88 ,390-08-88

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
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100

1155
1160
1165
1166
1167

2001
2001

122
122

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
36

447
2747

36
282

-

-

23432

20589
На кінець
звітного
періоду

3

3
447

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

20000
213
315
20528

20000
528
-41
20487

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

10
10
745

1
1
61

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

745
755

61
62

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

22

10
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
22
4

4
10
1
3

-

-

-

-

-

-

-

-

2123
2149

26
40

-

-

-

-

23432

20589

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

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС за ЄДРПОУ
35676320
«МЕРКУРІЙ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

463

566

2010
2011
2012
2013

463
326
136
-684

566
1717
1020
506

2014

-411

375

2050

-

-

2070

-

-

2090
2095

463
-

566
-

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

2120

-

-

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

145
13

177
41

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

305
2500
2836

348
4100
4112

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
31
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
41

4
336
21
315
-

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

За
звітний
період

-

-

-41

315

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
90
33
14
137

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
94
35
41
170

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
20000
20000
-2,05

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
20000
20000
15,75

2615

-2,05

15,75

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАПідприємство РИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС за ЄДРПОУ
35676320
«МЕРКУРІЙ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період
За
звітний
Стаття
Код
період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
422
1729
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
199
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
83
Праці
3105
73
Відрахувань на соціальні заходи
3110
37
Зобов’язань з податків і зборів
3115
36
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
21
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3117

-

4
71
36
30
16
-

3118

15

14

3135
3140
3145

141
-

82
6
-

3150

131

1020

3155

-

-

3190
3195

121

305
179

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

2500
-

4100
-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
4500
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
-2000
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо3310
му підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

4
3780
320

-

3340

-

-

3345
3350
3355
3360

-

-

3365

-

-

3370

-

-

3375

-

-

3390
3395
3400
3405
3410
3415

-1879
2001
122

499
1502
2001

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
20000

4
-

5
-

6
213

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
315

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

20000
-

-

-

213
-

315
-41
-

4114

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

4200

-

-

-

4205

-

-

-

4210

-

-

4215

-

4220
4225

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

01

35676320

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал
8
-

ВилуІнші
чений
капітал резерви
9

Всього

10
-

11
20528

-

-

20528
-41
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315

-315

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

20000

-

-

315
528

-356
-41

-

-

-41
20487
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПАТ «СА «Меркурій»
Примітки
щодо розкриття інформації до фінансової звітності за 2015 рік
Публічного акціонерного товариство «Страховий Альянс «Меркурій»
1.Загальні положення
Повна назва товариства:
Скорочена назва товариства:
Код ЄДРПОУ:
Організаційно-правова форма
товариства:
Дата проведення державної реєстрації (створення):

Публічне акціонерне товариство «Страховий
альянс «Меркурій»
ПАТ «СА «Меркурій»
35676320
Акціонерне товариство

Дата реєстрації 29.01.2008 Орган реєстрації
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація
Номер запису про включення ві- № 1069 105 0005 022942
домостей про юридичну особу до
ЄДР:
Місцезнаходження:
04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
Чисельність працівників:
4
Кількість акціонерів станом на 5
31.12.2015р.
Відповідальні особи
Директор Бабко В.Л. головний бухгалтер Ткач
С.П.
Наявність відокремлених підроз- Відокремлених підрозділів не має
ділів

Відповідно до Статуту, метою діяльності ПАТ «СА «Меркурій» є одержання
прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових інтересів громадян та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених
чинним законодавством України. Предметом діяльності Товариства є здійснення
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов›язана з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство здійснює ті види
добровільного та обов’язкового страхування та перестрахування згідно із вимогами чинного законодавства України, на які воно отримало ліцензію. Фінансовою
діяльністю Товариства є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні
папери. Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством.
Відповідальність керівництва
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПАТ «СА
«МЕРКУРИЙ». Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення
Компанії на 31 грудня 2015 року, результати її господарської діяльності і потоки
грошових коштів за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).
Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності Компанії були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова
звітність Компанії була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.
Керівництво Компанії несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку
належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Компанії, а
також за запобігання і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе
відповідальність за діяльність Компанії відповідно до законодавства України.
Публічне акціонерне товариство «Страховий Альянс «Меркурій» в 2015 році
очолював директор. Компанія регулярно інформувала Наглядову Раду про процеси, що відбуваються в Компанії і надавала всі необхідні пояснення.
Керівництво відповідає за ведення бухгалтерського обліку, відображення в
бухгалтерському обліку угод відповідно до регулюючих нормам бухгалтерського
обліку, за збереження активів Компанії, а також за запобігання шахрайства й інших
нечесних дій.
Керівництво відповідає за складання річного звіту Компанії за 2015 рік, у якому
відображається діяльність за період з 01січня 2015 року до 31 грудня 2015 року.
Річний звіт Компанії складений, ґрунтуючись на обміркованих рішеннях і припущеннях керівництва.
Керівництво підтверджує дотримання вимог законодавства України й підготовку фінансової звітності відповідно до принципу безперервності діяльності.
Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б
відображені в даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Страховика й оцінку річного звіту.
Умови здійснення діяльності
Компанія ПАТ «СА «Меркурій » здійснює свою діяльність в Україні. Таким чином, на бізнес Компанії впливають економіка і фінансові ринки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує
проведення економічних реформ і розвиток свого правового, податкового поля та
законодавчої бази відповідно до потреб ринкової економіки, проте вони пов›язані
з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих
змін, що укупі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність
української економіки багато в чому залежить від цих реформ і досягнень, а також
від ефективності економічних, фінансових і грошових заходів, що вживаються урядом. Українська економіка слабо захищена від спадів на ринку і зниження темпів
економічного розвитку в інших частинах світу. У 2015 році український уряд продовжує вживати заходи з підтримки економіки з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те,
який вплив надають умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Компанії. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх
факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки
зростання та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Керівництво вважає, що ним вживаються всі необхідні заходи для підтримки стійкості і
розвитку бізнесу Компанії в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у вказаному стандарті наводиться перелік показників, які необхідно
наводити в кожній з форм звітності та у примітках.
Разом з тим, листом Міністерства фінансів України від 04.01.2013 р. № 3108410-06-5/188 доведено до відома підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, що для звітності за 2015 рік слід застосовувати форми звітності,
передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, рекомендовано здійснювати у примітках до річної фінансової звітності.
Товариство подає дану фінансову звітність за 2015 рік у форматі, що відповідає рекомендаціям Мінфіну України.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в
сферу дії цього стандарту.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то
керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових
активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.
2.3. Застосування нових та змінених стандартів та інтерпретацій
Міжнародні стандарти, які були видані на дату випуску фінансової звітності Товариства, перераховані нижче по тексту. У даний перелік міжнародних стандартів
включені стандарти та роз’яснення, які, як обгрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники,
які застосовуються. Товариство має намір прийняти дані міжнародні стандарти.
- МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності - Подання статей іншого сукупного доходу». Поправки до IAS 1 вносять зміни в груповання статей, представлених у складі іншого сукупного доходу. Статті, які будуть перекласифіковані (або відновлені) до складу прибутку або збитку в який-небудь момент у майбутньому (наприклад, при припиненні визнання або погашенні), повинні будуть представлятися
окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Дана поправка впливає
тільки на подання і тим самим не впливає на фінансовий стан або фінансові показники. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
липня 2012 року або після цієї дати.
- МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток - Відшкодування активів, що лежать в
основі відкладеного податку». Дана поправка пояснює визначення відкладеного
податку по об’єкту інвестиційної нерухомості, переоцінюваного за справедливою
вартістю. Поправка вводить спростовне припущення про те, що відкладений податок по об’єкту інвестиційної нерухомості, який переоцінюється за справедливою
вартістю згідно моделі в стандарті IAS 40, повинен визнаватися на основі припущення про відшкодування балансової вартості даної інвестиційної нерухомості за
допомогою її продажу. Поправкою також вводиться вимога про те, що відкладений
податок по активам, що не амортизуються, оцінюваним з використанням моделі
переоцінки з МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен оцінюватися на основі припущення
про відшкодування їх балансової вартості за допомогою продажу. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 року або
після цієї дати.
- МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації - Припинення
визнання» Вимоги до розкриття інформації. Поправка вимагає розкриття додаткової інформації щодо фінансових активів, які були передані, але визнання яких
не було припинено, щоб дозволити користувачеві фінансової звітності Товариства
зрозуміти відносини між тими активами, визнання яких припинене, та належних до
них зобов’язань. Крім цього, поправка вимагає розкриття інформації про продовження участі у фінансових активах, визнання яких припинене, щоб дозволити користувачеві оцінити характер і ризики, пов’язані з продовженням участі підприємства у фінансових активах, визнання яких припинене. Поправка набуває чинності
для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 року або після цієї дати.
Дана поправка впливає тільки на розкриття інформації і не впливає на фінансовий
стан або фінансові показники.
- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: Класифікація та оцінка». Стандарт
IFRS 9 відображає перший етап роботи Ради IASB по заміні Стандарту IAS 39
і застосовується до класифікації та оцінки фінансових активів і фінансових
зобов’язань, як визначено в Стандарті IAS 39. Даний стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 листопада 2013 року або після
цієї дати. Застосування першого етапу стандарту IFRS 9 вплине на класифікацію і
оцінку фінансових активів, але потенційно не впливатиме на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань.
- МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». Стандарт IFRS 13 представляє собою єдине джерело рекомендацій в рамках МСФЗ щодо всіх оцінок
справедливої вартості. Стандарт IFRS 13 не вводить нові вимоги про те, «коли»
компанії повинні використовувати справедливу вартість. Замість цього стандарт
визначає, «як» слід оцінювати справедливу вартість в тих випадках, коли оцінка за
справедливою вартістю необхідна або допускається згідно МСФЗ. Даний стандарт
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 або
після цієї дати.
- МСБО (ІАS) 19 «Виплати працівникам» (у новій редакції). Рада з МСФЗ
опублікувала кілька поправок до ІАS 19. Вони варіюються від фундаментальних
змін (наприклад, виключення механізму коридору і поняття очікуваної прибутковості активів програми) до простих роз’яснень та змін формулювання. Нова
редакція стандарту набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року. Поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

65

ПАТ «СА «Меркурій»
- МСБО (ІАS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (в
редакції 2011 р.)
В результаті опублікування (IFRS)11 «Угоди про спільну діяльність» та (IFRS)12
«Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» МСБО (ІАS) 28 отримав нову назву (ІАS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
і тепер описує застосування методу участі не тільки у відношенні інвестицій в асоційовані Товариства, але також у відношенні інвестицій в спільні підприємства.
Стандарт в новій редакції набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року.
- МСБО (ІАS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань»
В рамках поправок до (ІАS) 32 роз’яснюється значення фрази «в даний момент
володіє юридичним закріпленим правом на здійснення взаємозаліку». Передбачається, що дана поправка не вплине на фінансовий стан або фінансові результати
діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів,
що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати.
2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12
місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства на чергових Загальних зборах акціонерів.17 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.7. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 2015року по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової
звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана
як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається
за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»,
та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно
до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Основні положення облікової політики
Основа формування облікових політик
Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства
станом на 31.12.2015 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», яка затверджена Наказом №CА-07/-ОП від 05.01.2015
року «Про встановлення облікової політики підприємства» (із змінами та доповненнями).
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.
Для визначення суттєвості окремих операцій об›єктів обліку, що відносяться до
активів, зобов›язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності
за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх
активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості приймається величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Облікові політики щодо фінансових інструментів
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов›язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень, щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
фінансові активи, вартість яких відображається за історичною собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов›язань:
фінансові зобов›язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов›язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов›язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов›язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Оцінка фінансових інструментів
Для цілей визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов›язань
використовується ринкова вартість. Для фінансових інструментів, які рідко обертаються на ринку, ціна яких менш прозора, справедлива вартість менш об›єктивна
і її визначення вимагає вживання різної міри думок, залежно від ліквідності, концентрації, невизначеності ринкових чинників, цінових допущень і інших ризиків,
що роблять вплив на фінансовий інструмент. При отриманні біржових котировок,
Товариство приміняє для оцінки активів, найнижчі котировки.
Знецінення активів
Згідно з вимогами МСБО 36 «Знецінення активів», вартість активу повинна розраховуватися, як нижча з двох нижче певних величин: або чиста вартість реалізації,
або прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації – це сума, яку можна
отримати від продажу активу незв’язаним сторонам, яка здійснюється при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток від використання активу – це справжня вартість очікуваних грошових потоків від використання активу
протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання активу Товариство повинна застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні
відображати поточний стан активу, і представляти якісну оцінку, здійснювану керівництвом, відносно сукупності економічних умов, які мали місце протягом залишкового терміну корисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки необхідно
дисконтувати по ставці, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в
часі, і ризики, пов’язані з цим активом.
Знецінення позик і дебіторської заборгованості
Існує ряд істотних ризиків в процесі контролю фінансових активів і визначення
існування знецінення. Ризики і невизначеності включають ризик того, що оцінка
Компанією можливості емітента виконати всі свої контрактні зобов›язання зміниться в результаті змін кредитних характеристик даного емітента, а також ризик того,
що економічні перспективи будуть гірші, ніж очікувалося, або зроблять більший
вплив на емітента, чим очікувалося. Також існує ризик того, що нова інформація,
отримана Компанією, або зміни інших фактів і обставин приведуть до того, що Товариство змінить своє рішення про інвестування. Будь-яка з даних ситуацій може
привести до збільшення витрат, відбитих в звіті про сукупний дохід в майбутньому
періоді у розмірі зареєстрованих витрат від знецінення активу.
Визнання резервів
Резерви створюються, коли існує вірогідність того, що подія у минулому, привела до виникнення справжнього зобов›язання або збитку, а сума резерву може
бути надійно оцінена. Керівництво застосовує думка при оцінці вірогідності того,
що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керівництва
при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних допущень, пов›язаних з
конкретними випадками.
Відкладений податок
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов’язань страхових компаній, і не значні суми таких зобов’язань, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується
на аналізі суті операції. При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання
угоди від використання конкретного активу або активів, чи переходить право користування активом в результаті даної угоди.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Договори
оренди, в яких Товариство не передає всі ризики і користь від володіння активом,
класифікується як операційна оренда.
В нашій Компанії такі види оренди відсутні.
Товариство орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором
оренди.
Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди.
Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.Компанія несе витрати по утриманню
орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання в 2015 році
склали 16.6 тис. грн. і були відображені в складі «адміністративних витрат».
Страхування
Договори страхування
Страховий договір, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки, якщо він передає істотний страховий ризик від страхувальника
страховикові.
Договори, згідно з якими страхова компанія приймає на себе значний страховий ризик іншого учасника договору - страхувальника - і зобов’язується компенсувати його збитки у випадку виникнення певних непередбачених обставин (страховий випадок), попередньо обумовленимих обома сторонами, що й виявляють
несприятливий вплив на страхувальника. Непередбачена обставина вважається
такою, якщо на момент укладання договору невідомо:
з якою вірогідністю настане страховий випадок;
час настання страхового випадку;
розмір збитків при настанні страхового випадку.
Договори, згідно з якими страхова компанія зобов’язується покрити збитки,
установлені під час дії договору, але викликані страховим випадком, що настав до
висновку страхового договору.
Договори, згідно з якими страхова компанія зобов’язується покрити збитки,
установлені по закінченню договору, але викликані страховим випадком, що настав під час дії страхового договору.
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Договори, згідно з якими застрахованій особі будуть надані послуги за фіксовану плату. Обсяг послуг залежить від типу страхового випадку і обчислюється
відповідно до прогнозу майбутніх ушкоджень майна при тому, що встановити виникнення поломки конкретного майна неможливо.
Договори, згідно з якими один страхувальник (перестрахувальник) компенсує
збитки інших страхувальників (цедентів) на підставі одного або декількох страхових договорів.
Визнання та оцінка страхових договорів
Договір визнається страховим договором у випадку коли за визначені в ньому
права й обов’язки проводиться оплата, або ж до закінчення терміну його дії.
Договір страхування - це письмова угода між страховиком і страхувальником,
згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток в межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на
користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу
тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені
терміни та виконувати інші умови договору.
Основними елементами договору страхування є:
♦ об’єкт страхування;
♦ використання системи страхування;
♦ страхова сума;
♦ страховий тариф за узгодженням сторін;
♦ розмір страхової премії;
♦ термін (строк) страхування;
♦ порядок змін та припинення дії договору страхування;
♦ права, обов’язки та відповідальність сторін договору.
При складанні договору страхування страховикам необхідно керуватися положеннями ст. 16 Закону України «Про страхування», де чітко визначені:
♦ дефініції договору страхування;
♦ необхідні реквізити та обов’язкова інформація;
♦ обов’язки страховика;
♦ обов’язки страхувальника;
♦ порядок виплати страхових сум;
♦ умови відмови у виплаті страховиком відшкодувань тощо.
Технічні резерви
Компанією впродовж 2015 року формувались наступні резерви:
Резервів незароблених премій ( у відповідності до вимог Закону «Про страхування» 86/96-ВР від 07.03.96р. Ст.31 та,Розпорядження №3104 від 17.12.2004р.,
Р.2., п..2.1., Р. 3.,п.3.3. );
Станом на 31.12.2015 довгострокові забезпечення витрат персоналу становлять 1 тис. грн..
Формування страхових резервів Товариства проводиться у відповідності до
вимог чинного законодавства. Відповідно до Закону України « Про страхування».
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства становить 61тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року Товариство у відповідності з вимогами МСФЗ №4
«Страхові контракти» провело оцінку адекватності визнаних страхових резервів.
Резерви незароблених премій, розраховані таким чином, визнані достатніми страховими зобов’язаннями, в зв’язку з відсутністю страхових виплат. Результати даної
оцінки свідчать, що балансова вартість його страхових зобов’язань станом на 31
грудня 2015 року є адекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків.
Тест на адекватність
Компанія оцінює адекватність визнаних зобов›язань по страхуванню за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівнює ці
розрахунки прогнозованих грошових потоків з балансовою вартістю зобов›язань.
Якщо тест показує, що врахована сума зобов’язань недостатня, то різниця відноситься до збитків звітного періоду. Ці розрахунки проводяться актуарно.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по страхуванню
Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в
процесі страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення
коштів.
Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов›язаних
зі страховою діяльністю Товариства. До неї відносяться заборгованість за частками страхових відшкодувань, позик та аванси різним організаціям
Суми від страхувальників, агентів і перестрахувальників є фінансовими інструментами, які відносяться до дебіторської або кредиторської заборгованості по
страхуванню. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги,
визнається за історичною вартістю.
4. Пояснення та аналітичні данні до фінансової звітності
4.1. Активи
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати пов›язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації з вставленою ліквідаційною вартістю рівною нулю.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але
не більше 10 років. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей
нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією. Такі Нематеріальні активи на балансі
Товариства не обліковуються.
Ліцензії на проведення страхової діяльності облікують за історичною вартістю.
Не амортизується.
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складає
48 тис. грн., первісна вартість 48 тис. грн. В 2015 році придбання або реалізація
нематеріальних активів не проводились.
Комп›ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за собівартістю, що
включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й
збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів розраховується відповідно до лінійного методу.
На кінець кожного звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу
генерувати достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом використання.
Нематеріальні активи включають ліцензії на право здійснення страхової діяльності з невизначеним строком корисної експлуатації.
Основні засоби
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до
МСБО 16 «Основні засоби».
Об›єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та
вартість його може бути достовірно визначена. До основних засобів відносяться

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за
історичною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об›єкт основних засобів.
Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об›єкта основних засобів.
Ліквідаційну вартість об›єктів основних засобів не розраховується і з метою
амортизації приймається рівною нулю.
Станом на 31 грудня 2015 року залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства складає 1 тис. грн., ( меблі, комп’ютерна техніка та
офісне обладнання), первісна вартість о 5 тис. грн., амортизація складає 4 тис. грн
Протягом 2015 року придбання , реалізація, виведення з експлуатації та списання з балансу основних засобів не проводилось. Об›єкти основних засобів, які
відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю.Строк корисної
експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної комісією.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об›єкта основних засобів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об›єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об›єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям корисності активу.
Нарахування амортизації по об›єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об›єкта.
Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив
знаходиться у місці та у стані, придатному для його використання у спосіб передбачений визнання активу.
Фінансові активи
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Товариство класифікує свої фінансові активи по таких категоріях:
- Вкладення в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток і збиток;
- Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть
бути реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка,
валютного курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності
для продажу;
- Позики та Дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові
фінансові інвестиціі ( інші фінансові інвестиції) на суму 20258 тис. які представлені
виключно акціями українських емітентів. Фінансові інвестиції на сумму 20149,3 тис.
грн. обліковуються за історичною собівартістю, фінансові інвестиції на сумму 108,6
тис. грн обліковуються за номінальною вартістю.
Дебіторська заборгованість
Таблиця 1
Найменування показника
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість

На
01.01.2015.
(тис.грн.)

На
31.12.2015.
(тис.грн.)

14

40

2

2

-

17

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною
вартiстю, визначена як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді резерв сумнiвних боргів не нараховувався, безнадійна заборгованість відсутня.
Грошові кошти
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється
згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.
У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на
даний час, дуже важливо вчасно та виважено диверсифікувати ризики. Для повсякденної роботи та для розміщення інвестиційних ресурсів Товариства вибирає
тільки високо надійних партнерів у банківському секторі
Рейтинг банківських установ, в яких розміщені грошові вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною
чинним законодавством України.
При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався. У Товариства немає валютних операцій.
Грошові кошти наведено в таблиці.
Таблиця №2 (тис. грн.)
Показники
Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті

31.12.2014
2001
-

31.12.2015
122
-

31.12.2014
501

31.12.2015
22

1500

100

Гршові кошти та їх еквіваленти включають:
Кошти в касі
Поточні рахунки в банках
Депозити до вимоги і депозити більше 3-х місяців
вкладу

Станом на 31 грудня 2015 року справедлива вартість грошових коштів та їх
еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості.
2. Зобов’язання та забезпечення
Зобов’язання та умовні активи станом на 31.12.2015року
Облік і визнання зобов›язань та резервів Компанії здійснюється відповідно до
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов›язання та умовні активи».Зобов›язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні
(термін погашення до 12 місяців).
Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною
вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Забезпечення станом на 31.12.2015року
Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому
має юридичні або фактичні зобов›язання, для врегулювання яких з більшим сту-
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пенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
надійністю.
Товариство визнає в якості резервів:
- резерв відпусток, який формується щорічно станом на початок року та визначених відрахувань щомісячно.
- технічні резерви. Товариство створює технічні резерви, щоб відобразити оцінку зобов’язань, що виникли за договорами страхування: резерв незароблених премій, резерв заявлених та неврегульованих збитків. Резерв незароблених премій
відображає частину належних страхових премій, яка відноситься до періоду риски, наступного за звітним періодом. Резерв розраховується для кожного договору
страхування згідно з методом «1/4».
У балансі резерви представлені в згорнутому виді :
Таблиця №3 (тис грн.)
Показники
31.12.2014 31.12.2015
Забезпечення виплат персоналу
10
1
Резерв незароблених премій 1/4
745
61
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій
-447
-36
Разом:
308
26
Технічні резерви станом на 31.12.2015року представлені такими категоріями
дозволених активів:
Таблиця №4 (тис. грн.)
грошові кошти на поточному рахунку
банківські вклади (депозити)
права вимоги до перестраховиків
Акції
Разом ( більше ніж 61 тис. грн..):

22
100
36
158

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства
України.
Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:
а) не визнавали як зобов›язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх
страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань
збитковості);
б) не проводили взаємозалік щодо активів перестрахування проти відповідних
страхових зобов›язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування
проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;
в) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування.
На виконання застереження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі
-МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО) щодо
обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14,
15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку адекватності зобов›язань
станом на 31.12.2015року з залученням актуарія.
3. Дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки
Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а
сума доходу може бути достовірно визначена.
Товариство отримує доходи від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя. Договори страхування (страхові поліси) набирають чинності у момент
їх підписання, якщо інше не обумовлене в договорі. Дохід признається, якщо існує
упевненість, що Товариство отримає страхову премію від проведення операцій
страхування. Страхові премії, за вирахуванням долі перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії договорів страхування.
Сума доходу від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя протягом 2015 року склала 326 тис. грн..
Сума (нарахованих) отриманих премій представлена в таблиці .
Таблиця №5
Показники
2014 рік
Страхові платежі, згідно укладеним договорам стра1717
хування ( перстрахування)

2015 рік
326

Порівняльний аналіз даних за 12 місяців 2014 та 2015 років:
Таблиця №6
Вид страхової діяльності
12 міс.2014р.. 12 міс.2015р.. відхилення
Добровільне страхування від вог451,7
-451,7
невих ризиків та ризиків стихійних
явищ
Добровільне страхування назем356,1
325,8
-30,3
ного транспорту ( крім залізничного )
Добровільне страхування майна
577,9
-577,9
Добровільне страхування ванта331,1
0,1
-331,0
жів та багажу
Разом:
1716,8
325,9
-1390,9
Інші доходи за 2015рік
Товариство отримує інший дохід, який не пов›язаний з проведенням операцій
страхування, а саме: відсотки від депозитів, винагороди по агентським договорам.
Інший дохід признається, коли є упевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити.
Дохід признається за вирахуванням витрат на його здобуття в тому періоді, в якому проведена операція.
Інші фінансові доходи представлені нарахованими відсотками по депозитам.
Дивіденди враховуються, як дохід, у міру їх отримання.
Страхові виплати та відшкодування
Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування.
Товариство відображає суми витрат, пов›язаних із страховими виплатами, у
випадку, якщо є укладений договір страхування, страховий випадок відповідає
ризикам, певним договором страхування як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який
був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового
розслідування.
У ПАТ “СА “Меркурій” впродовж 2015 року не надходило заяв щодо настання
страхових випадків, тому виплати страхового відшкодування не проводилось.
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Прийняте перестрахування

Договір прийнятого перестрахування - це різновид договору страхування, де
страховий ризик ухвалюється від іншого страховика. Отже, усі посилання на договори страхування також ставляться до прийнятого перестрахування.
Передане перестрахування
У рамках своєї підприємницької діяльності Компанія передає ризики в перестрахування, щоб обмежити можливість втрат за допомогою диверсифікованості ризиків. Активи, зобов›язання, доходи й видатки, що виникають із договорів переданого перестрахування, представлені окремо від відповідних активів,
зобов›язань, доходів і видатків від зв›язаних договорів страхування, тому що перестрахувальні механізми не звільняють Компанію від прямих обов›язків перед
своїми страхувальниками.
В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу,
дозволяють керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що
виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову можливість для
ризиків. Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки,
і витрати понесені при їх врегулюванні.
При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків
і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій.
Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як
доходи або витрати від страхової діяльності.
Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків,
які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв незароблених премій.
Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що
страховий ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий
ризик визначений як розумна можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам.
Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :
Таблиця №7 ( тис. грн.)
Показники
частки страхових платежів, належні перестраховикам
частки страхових платежів, належні перестраховикам –
нерезидентам
Разом:

2014 рік
1020
-

2015 рік
136

1020

136

2014 рік
94
35
56
3
5
22
10
3
10
238

2015 рік
90
33
17

Елементи операційних витрати наведено в таблиці
Таблиця №8 (тис. грн.)
Показники
Матеріальні витрати
Заробітна плата за окладами
Відрахування до соціальних фондів
Амортизація на необоротні активи
Витрати на оренду
Консультаційно-інформаційні послуги
Публікація офіційної інформації
Послуги зберігача та реєстратора
Формування резерву відпусток
Послуги банку
Аудиторські послуги
Утримання офісу
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Разом:

8
21
1
3
5
178

Доходи та витрати отримані в 2015 році в порівнянні з попередніми періодами
Таблиця №9 тис. грн.
Показники
Страхові відшкодування
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Інші операційні доходи :
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти
Регреси
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
Інші операційні витрати :
Штрафні санкції, пені
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти
Інші фінансові доходи :
Нараховані відсотки по облігаціям
Нараховані відсотки по депозитам
Інші доходи :
Від реалізації фінансових інвестицій
Інші витрати :
Судові витрати

2014рік
177

2015рік
145

41

13

41
4100
4100
4112
-

13
2500
2500
2836
-

Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки
на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства
України.
Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності не пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу України та складають в 2015 році – 10 тис. грн.
У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не коригуються на
суми відстрочених податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю, в зв’язку з відсутністю
таких.
4.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Статутний капітал.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється,
не відбувалося.
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Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» станом на 31 грудня 2015 року згідно Статуту становить 20 000 тис. грн. Статутний капітал сплачений повністю за рахунок грошових
внесків учасників в сумі 20 000 тис. грн.
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону
України «Про акціонерні товариства».
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства має наступну структуру:
Таблиця №10
Розділ власного капіталу
Зареєстрований (пайовий) капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Всього власного капіталу

Величина, тис .грн.
20000
528
-41
20487

Резервний капітал сформований за рахунок прибутку.
Збиток Товариства утворився за рахунок уцінки цінних паперів до справедливої вартості.
5.Розкриття інформації щодо операцій з пов’язаними сторонами
Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про
пов›язані сторони» зв›язана сторона – це фізична або юридична особа, пов›язані
з суб›єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов›язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем
або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень.
Пов’язаними особами для Товариства: є особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною
стороною із Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здійснює
спільний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу Товариства, або материнського підприємства.
Суб’єкт господарювання є пов’язаним із Товариством, якщо виконується будь-яка
з таких умов: суб’єкт господарювання та Товариство, є членами однієї групи (а це
означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є пов’язані одне з одним); один суб’єкт
господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством
іншого суб’єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним
підприємством члена групи, до якої належить інший суб’єкт господарювання);
обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта
господарювання, а інший суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством
цього третього суб’єкта господарювання;
Операція зі пов›язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов›язань
між суб›єктом господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов›язаною
стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Станом на 31.12.2014р. серед власників, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій є юридична особа, резидент України – ПАТ «ВСЕСВІТ» ( Код за
ЄДРПОУ: 36291803, володіло 5813 акціями (29,065% від загальної кількості голосів). Також за даними зберігача ТОВ ІДЦ «Глобал» (Код за ЄДРПОУ: 35093607,
ліцензія АВ 389644) - станом на 31.12.2014р. власниками акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій є юридична особа, нерезидент України –
TERVEL HOLDINS CYPRYS (Кіпр, Р.С. 1070 м. Нікосія, вул., Адріас, б.№22 ) володіє 12249 акціями (складає 61,245% від загальної їх кількості).
НАГЛЯДОВА РАДА
Членами Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб:
- Чупиркіна Олександра Івановича;
- Лазарєва Сергія Володимировича;
- Сергєєву Тетяну Антонівну.
Обрані члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 24
квітня 2015 року включно.
Підстава – рішення прийняте на загальних зборах акціонерів від 24.04.2015
року.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СТРАХОВИКА
Склад виконавчого органу Товариства на 2015 рік. Директору Бабко Володимиру Леонідовичу продовжено повноваження строком на 3 (три) роки. ( Протокол
загальних зборів акціонерів №5 від 24.04.2015р.)
6.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов›язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов›язань стосовно укладених
страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики,
пов’язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику
втрати ліквідності й виробничому ризику.
Керівництво Компанії визначило ризики й розробило процедури по керуванню
ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення правління Компанії.
Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків:
• Фінансовий
• Нефінансовий
• Інші ризики
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Компанія піддається фінансовим ризикам через операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, який включає ціну, процентну
ставку й валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності. Нижче перебуває опис
кожного із цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія застосовує для керування
ними. Вплив цих ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Компанії.
Фінансові активи й фінансові зобов›язання Компанії, включаючи вкладення,
депозити в банках, страхових дебіторів і активи перестрахування, зазнають наступних фінансових ризиків:
• Ринковий ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи/
зобов›язання Компанії, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів поменшатися. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки, ціновий ризик капіталу й валютний ризик;
• Кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у випадку невиконання фінансових зобов›язань.
• Ризик втрати ліквідності: При певних несприятливих обставинах, з метою погашення зобов›язань, Компанія буде змушена продати свої активи по більш низькій ціні, чим їхня справедлива вартість.
Кредитний ризик - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання
перед страховиком:

Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фінансовим інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як
не зможе виконати своє зобов›язання. Схильність до кредитного ризику виникає
в результаті продажу Товариством продукції на умовах відстрочки платежу та вчинення інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи, але
Товариство має кредит в розмірі 2 тис. ргн., що не є суттєвим показником.
Оцінка управлінським персоналом Товариства кредитного ризику є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуємо кредитні рейтинги
та будь-яку іншу доступну інформацію щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо кредитного
рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Компанії, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною
Законодавством України: ПАТ БК «СОЮЗ» ( ЄДРПОУ 35574578 ) uaBBB, прогноз
Стабільний, РА «Кредит-Рейтинг».
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик або ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій, заблокованих на невизначений строк на загальну
вартість 10984 тис. грн.:
ризик зміни цін полягає в тому, що поточний або майбутній прибуток Товариства може піддатися негативному впливу змін ринкових цін на акції, які обліковуються як фінансовий актив. Зниження цін, в т.ч. і їх анулювання, може призвести
до зниження чистого прибутку і грошових потоків. Товариство на регулярній основі
оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на страхові послуги та їх вплив на
операційні та інвестиційні рішення. Однак, в умовах поточної економічної ситуації
оцінки керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного впливу зміни цін на
страхові послуги на фінансове становище Товариства.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних
курсів. Валютні ризики у Товариства не виникають у зв’язку з відсутністю операцій
в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу
вартість чистих активів.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих
змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1
року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок
на ±4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і
показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всі
зобов›язання при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне
управління і контроль за ліквідністю. Компанія використовує процедури детального
бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності
ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов›язань.
Ризик управління капіталом
Основними елементами управління капіталом керівництво вважає власні і позикові кошти. Для збереження і коригування структури капіталу Компанія може
переглядати свою інвестиційну програму, залучати нові і погашати існуючі позики і
кредити, продавати непрофільні активи. Керівництво Компанії щомісячно аналізує
показники рентабельності капіталу, довгострокової фінансової стійкості на підставі
даних про величину прибутку та інформації по кредитному портфелю.
До складу капіталу Компанії входять грошові кошти та їх еквіваленти, а також
капітал акціонерів компанії, розкритий у звіті про фінансовий стан.
Позикові кошти Товариство протягом 2015 року не залучало. Залишки на балансі Товариства позикових коштів, такі як довгострокові чи короткострокові кредити і позики, відсутні.
Управління нефінансовими ризиками
Операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності
роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу.
Ризик законодавчого простору – можливі наслідки для фінансового стану Товариства через зміни в Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні) та існуючих
нормах здійснення страхової діяльності.
Керівництво приймає управлінські або кадрові рішення в разі виявлення порушень дотримання встановлених політик в частині андеррайтингу/прийнятті на
ризик, ведення обліку страхових даних. Системно проводить процедури моніторингу змін (можливих змін) в законодавчому просторі, контролю за ступенем захисту інформаційної мережі Товариства.
Управлінський персонал вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що
стосуються діяльності компанії. У ситуаціях невизначеності Товариство здійснило
нарахування податкових зобов›язань, виходячи з оцінки керівництвом імовірною
величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов›язань.
Керівництво Товариство, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства,
вважає, що зобов›язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш,
податкові та інші державні органи можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні можуть мати істотні
наслідки.
Управління операційним та юридичним ризиками забезпечує належне функціонування внутрішньої політики та процедур компанії в цілях мінімізації даних
ризиків.
Управління іншими ризиками
Судові розгляди
Товариство впродовж 2015 року судових розглядів не мало.
Ризик країни Україна
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ПАТ «СА «Меркурій»
Україна є країною з перехідною економікою і в даний час не має достатньо
розвиненою ділової та законодавчої інфраструктури, включаючи стабільну банківську і судову системи, які існують в країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Сучасна українська економіка характеризується, зокрема, такими явищами,
як низька конвертованість національної валюти за кордоном, валютний контроль,
низький рівень ліквідності на ринках капіталу і триваюча інфляція. В результаті, ведення діяльності в Україні пов›язане з ризиками, які як правило, не зустрічаються в
країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Стабільний і успішний розвиток
української економіки і бізнесу Компанії в певній мірі залежить від ефективності
економічних заходів, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та політичної систем.
ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Завданням Компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування.
Найбільш істотним виробничим ризиком, що ставлять під погрозу наявність сервісу високого класу, уважається відсутність кваліфікованого й компетентного персоналу. Компанія проводить роботу щодо підвищення кваліфікаційного рівня персоналу. Плинність кадрів на рівні фахівців середньої ланки і виконавців нижчої ланки
досить низька. Співробітникам також надається щоденна інформаційна підтримка.
На думку керівництва Компанії, мінімізований ризик того, що її співробітник
може навмисно або ненавмисно вплинути на технічний результат страхового продукту, установивши невиправдано низькі ціни або надавши невиправдано високі
знижки. Співробітники повинні керуватись методологією Компанії при розрахунках
ціни страхового продукту. Відхилення від методології необхідні, якщо цього вимагає ситуація на страховому ринку. Відхилення обов›язково узгоджуються з вищим
керівництвом Компанії. Діюча політика знижок визначена правлінням Компанії, і
відхилення від неї не допускаються.
Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками Товариства відіграє механізм нейтралізації ризиків. Його перевага – високий ступінь альтернативності прийнятих управлінських рішень, які залежать від здійснення фінансової діяльності і
фінансових можливостей Товариства. Механізм нейтралізації фінансових ризиків
ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих
фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту значною мірою залежить
від специфіки підприємницької діяльності. До основних механізмів нейтралізації
фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, мінімізація ризику, передача ризику.
Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю
уникнути потенційних утрат, пов’язаних із фінансовими ризиками, однак, з іншого
боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою діяльністю. Крім
того, ухилення від фінансового ризику може бути просто неможливим. Тому, як
правило, цей спосіб застосовується лише до дуже серйозних та великих ризиків.
Утримання ризику працює в поєднанні з внутрішнім страхуванням.
Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та хеджування.
Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом установлення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової діяльності
з метою фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства.
Перелік нормативів (лімітів) залежить від виду ризику, що лімітується.
Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в проведенні протилежних фінансових
операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами на товарній і фондовій біржах.
Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків і
полягає у зменшенні рівня їхньої концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства .
Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу, договору поручительства, біржових угод тощо.
Прийняття ризику на себе - пошук підприємством джерел необхідних ресурсів
для покриття можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких
ресурсів, що залишилися після настання фінансового ризику.
Такі методи дозволять зменшити ймовірність виникнення фінансових ризиків,
створюються спеціальні фонди і резерви для компенсації можливих фінансових
втрат у випадку, коли ризикова подія настала.
Ухвалення стратегічних рішень спрогнозувати ризики, а також використання
вищевказаних методів є управлінським рішенням керівництва Товариства. Такі
методи можуть використовуватися окремо або в певній їх комбінації і можуть доповнюватися іншими, більш спеціальними методами аналізу і прогнозування чинників ризику та методів стратегічного аналізу
7.ІНША ІНФОРМАЦІЯ – СУТТЄВІ ПОДІЇ
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на
фінансово-господарський стан ПАТ та призвести до значної зміни вартості його
капіталу, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок»
Таблиця №11
№ Перелік подій, що могли вплинути
з/п на фінансово-господарський стан
ПАТ

Відомості про наявність подій у 2015
році

1.

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу

2.

Прийняття рішення про викуп
не було
власних акцій
Отримання позики або кредиту на
не було
суму, що перевищує 25% статутного капіталу
Зміна складу посадових осіб ПАТ
Зміна складу Нагядової Ради.
(Правління, Наглядової ради, Ре- Діючий склад Членами Наглядової ради
візійної комісії) – якщо були, то
Товариства строком на 3 (три) роки
навести № Протоколу Заг.зборів, обрано наступних осіб:Лазарєв Сергій
дату – суть змін
Володимирович – Голова Наглядової
Ради;Сергєєва Тетяна Антонівна – член
Наглядової Ради;Чупиркін Олександр
Іванович - член Наглядової Ради.
Обрані члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 24
квітня 2015 року включно.
Підстава – рішення прийняте на загальних зборах акціонерів від 24.04.2015
року.

3.
4.

не було

5.

не було

6.

Зміна власників, яким належать 10
і більше відсотків акцій ПАТ
Рішення ПАТ про утворення, припинення його філій, представництв
7. Рішення вищого органу ПАТ про
зміни розміру статутного капіталу
8. Порушення справи про банкрутство ПАТ, винесення ухвали про
його санацію
9. Рішення вищого органу ПАТ або
суду про припинення або банкрутство ПАТ
10. Інші важливі події

не було
не було
не було
не було
не було

8. Події після дати балансу
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску
Таблиця №12
№ Перелік подій,
з/п що відбулись після звітної дати

1.

Визнання дебітора Товариства банкрутом

2.

Розгляд судової справи, що підтверджую наявність у Товариства поточного зобов’язання на
звітну дату
Прийняття рішення про суттєву реорганізацію
підприємства
Знищення значної частини активів внаслідок
стихійного лиха
Значні зміни у вартості активів Товариства після
звітної дати
Інші важливі події

3.
4.
5.
6.

Відомості про наявність
подій у 2015 році
відображено не відобрау фінансово- жено у звіті,
му звіті
розкрито у
примітках
не було
не було
не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо
подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань
та додаткового розкриття, такі події у Товариства відсутні.
Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для
затвердження на річних Загальних зборах.
Директор					

В.Л. Бабко

Головний бухгалтер					

С.П. Ткач

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
аудиторської фірми ТОВ “Аудит-Стандарт”
щодо річної фінансової звітності

м. Київ
2016 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС
“МЕРКУРИЙ ”
станом на 31.12.2015 р.

Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2015 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом
обов’язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ», (далі по тексту –Товариство).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що
достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за
станом на 31 грудня 2015 року, резульати її діяльності, рух грошових коштів і зміни
в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
1 Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
2 Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
3 Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у
Примітках до фінансової звітності;
4 Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли
таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
1 Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Товариства;
2 Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який
момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності
вимогам МСФЗ;
3 Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
4 Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
5 Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.
Директор
(підпис)

_________________ В.Л.Бобко

Головний бухгалтер ________________ С.П. Ткач
(підпис)
МП
28 лютого 2016 р.
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПАТ «СА «Меркурій»
Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ »
за 2015 рік
Адресат: Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
Управлінському персоналу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС “МЕРКУРИЙ ”
Учасникам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф.
Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС « МЕРКУРИЙ»
Повна назва
Скорочена назва
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
(юридична адреса)
Дата державної реєстрації
Місце проведення державної реєстрації
Номер запису про включення до
ЄДР
Дата та номер останньої реєстрації
дій
Організаційно - правова форма
Телефон/факс
Види діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ».
ПАТ «СА «МЕРКУРИЙ»
35676320
04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
29.01.2008 р.
Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація
№ 1069 105 0005 022942

Нова редакція Статуту від 10.06.2015р.
Запис в ЄДР №10691050016022942
акціонерне товариство
(044) 390-08-88
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Чисельність штатних працівників на 4
звітну дату
Кількість відокремлених підрозділів Відсутні
Свідоцтво про реєстрацію фінан- Серія СТ № 535 від 27.03.2008
сової установи видане Державною Реєстраційний № 11102185
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
Ліцензії на право здійснення страхо- Ліцензія Серія АВ № 528962 Строк дії ліценвої діяльності
зії: з 22.05.2008 безстроковий.
Дата видачі ліцензії: 09.06.2010 року
Ліцензія Серія АВ № 528963 Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий.
Дата видачі ліцензії: 09.06.2010 року
Ліцензія Серія АВ № 528964 Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий.
Дата видачі ліцензії: 09.06.2010 року
Ліцензія Серія АВ № 528965 Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий.
Дата видачі ліцензії: 09.06.2010 року.
Кількість акціонерів, яким належить Акціонери, яким належить 10 і більше від10 і більше відсотків голосуючих ак- сотків голосуючих акцій є юридична особа,
цій, станом на 31.12.2015р.
резидент України – ПАТ «ВСЕСВІТ» ( Код
за ЄДРПОУ: 36291803, володіє 5813 акціями (29,065% від загальної кількості голосів); юридична особа, нерезидент України –
TERVEL HOLDINS CYPRYS (Кіпр, Р.С. 1070
м. Нікосія, вул., Адріас, б.№22 ) володіє
12249 акціями (складає 61,245% від загальної їх кількості)
Відповідальні особи
Директор Бабко В.Л.
Головний бухгалтер Ткач С.П.
Опис аудиторської перевірки
Нами була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ
», що є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола
користувачів при прийнятті ними економічних рішень, яка складається з Балансу
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про
власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, що містіть стислий виклад суттєвих облікових політик та
інші пояснення на предмет повноти, достовірності та відповідності Концептуальній
основі, чинному законодавству, встановленим нормативам та іншу пояснювальну
інформацію (надалі разом – «фінансова звітність»).
Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої
кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок, проведена відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в
якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 р. № 320/1
(надалі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», Закону України «Про
аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V
від 14.09.2006 р. зі змінами і доповненнями), Закону України «Про господарські
товариства» № 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону
України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від
23.02.2006 р., Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514 – ІУ із
змінами та доповненнями; інших законодавчих актів України та нормативних до-

кументів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що
закінчився 31.12.2015 року, є МСФЗ та МСБО.
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облікову політику№СА-07/-ОП від 05.01.2015р. та розкрито в
Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ в
2015 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової
звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і
зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату
складання бухгалтерського балансу.
Протягом звітного 2015 року Товариство дотримувалась принципу незмінності
облікової політики.
Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства, на підставі отриманих відповідних ліцензій на право здійснювати
страхову діяльність. Протягом 2015 року Товариство проводило господарську діяльність виключно зі страхування, перестрахування, на підставі та у відповідності
до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також здійснювало фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної професійної думки стосовно повноти, достовірності відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової
політики, а також облікових політик, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття
інформації у фінансових звітах та примітках. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими
оцінками, відповідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової
звітності відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними
розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінки, які були
ідентифіковані як такі, що мають високий рівень невизначеності попереднього оцінювання, не призводять до значних ризиків.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ».
Підстава для висловлення думки.
Товариство в звітному періоді не нараховувало амортизацію основних засобів
в сумі 1 тис. грн, як того вимагає МСБО 16 « Основні засоби». У зв’язку з цим ми не
змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг
би корегуватись на суму амортизації.
Довгострокові фінансові оцінюються згідно облікових політик за собівартістю,
яка за твердженням керівництва, відповідає номінальній вартості на базі наміру
продажу цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу
невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову звітність, оскільки на
дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не реалізована.
Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних
документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, ні є
суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.
Висловлення думки.
Умовно-позитивна думка .
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», повний комплект
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» за 2015 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2015 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал за 2015 рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до прийнятої концептуальної основи, якою є Міжнародні стандарти фінансової
звітності, чинні на дату балансу.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку «Припущення про безперервність діяльності»
до фiнансової звiтностi, в якій йдеться про те, що, виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» впевнено в безперервності
діяльності та не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність, постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства. Аудиторам на їх
запит надана інформація про фінансовий план та стратегію Товариства на 2016 рік
- основні зміни будуть пов’язані насамперед з страховими продуктами та взаємоді-
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єю з існуючими та потенційними клієнтами, що дасть змогу Товариству залишатись
на ринку страхових послуг.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що
діяльність і операції Товариства, так само як і діяльність інших компаній в Україні,
перебувають і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Ми не
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Розділ 3 Звіт про інші правові та регулятивні вимоги.
Інформація надана відповідно до пункту 2.9 Порядку складання звітних даних
страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 року № 4619) та Інформаційного повідомлення для аудиторів, які здійснюють перевірку річної звітності страховиків за 2015 рік.
Звіт щодо звітних даних страховика
Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності
страховика стосовно його річної звітності - інформації, що засвідчує особливості
фінансово-господарської діяльності страховика в складі перевіреної звітності про
страхову діяльність за 2015 рік:
- Загальні відомості про страховика;
- Звіт про доходи та витрати страховика;
- Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя;
- Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
- Пояснення щодо операцій перестрахування;
- Умови забезпечення платоспроможності страховика;
- Резерви;
- Пояснення щодо припинення договорів страхування;
- Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;
- Пояснювальна записка до звітних даних страховика;
- Декларація страховика про операції із страхування та перестрахування;
- Звіт про корпоративне управління страховика;
- Журнали реєстрації договорів страхування;
- Журнал реєстрації заяв про настання страхового випадку.
Валюта подання Звітних даних страховика за 2015 рік відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч з одним десятковим знаком.
Протягом 2015 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» здійснювало діяльність зі страхування, перестрахування,
на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також
фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та
їх управління, агентську діяльність на користь інших страховиків.
Державного страхування та страхування життя Товариство не здійснювало.
Діяльність проводилась відповідно до отриманих ліцензій Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг .
Відповідно до вимог пункту 1.17 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності вищезазначені ліцензії розміщені у доступному для огляду місті в офісі
компанії.
Пріоритетними видами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» в поточному звітному періоді були
такі види страхування: добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) 325,8 тис. грн..
Основні показники діяльності
Інформація, яка відображена у Розділі 3 «Показники діяльності з видів
добровільного страхування, інших ніж страхування життя» .
Загальна сума надходження страхових платежів за 2015 рік з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя складає 325,9 тис.грн.
Було укладено 21 договорів страхування із страхувальниками юридичними
особами .
Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та перестрахування , укладеними на протязі 2015 року, склав 7176,21тис. грн
Страхові виплати( відшкодування) не проводились .
В 2015 році 1 (один) договір на суму 140 тис. грн..було визнано таким, що не
набув чинності. Перестрахувальну премію повернуто.
Інформація, яка відображена у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування за 2015 рік.
Договори з обов’язкових видів страхування не укладались. Надходження страхових платежів з видів обов’язкового страхування не було.
Операції з перестрахування проводяться Товариством з метою забезпечення
належного рівня платоспроможності та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Пояснення щодо операцій перестрахування наведені в розділі 5
Звітних даних страховика за 2015 рік.
Частка страхових платежів, належна перестраховику-резиденту відповідно до
укладених договорів перестрахування становить 136,2 тис. грн..
Страхові резерви.
Формування та облік страхових резервів з видів страхування, інших ніж
страхування життя, визначені обліковою політикою Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про страхування” та “Правил страхування”,
що затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування визначаються одночасно з розрахунком
страхових резервів.
Станом на 31.12.2014 р. згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» Товариство провело перевірку адекватності страхових зобов’язань. Компанія оцінює адекватність визнаних зобов’язань по страхуванню за допомогою оцінки
майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівнює ці розрахунки прогнозованих грошових потоків з балансовою вартістю зобов’язань. Якщо тест показує, що врахована сума зобов’язань недостатня, то різниця відноситься до збитків
звітного періоду. Ці розрахунки проводяться актуарно.
Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах
відображаються за окремими статтями балансу товариства і становлять відповідно на звітну дату 31.12.2015:
- Страхові резерви – 61 тис. грн.;
- Частка перестраховика у страхових резервах – 36 тис. грн.
Прийнятні активи, якими представлено резерви, відповідають критеріям
якості активів страховика та диверсифікованості, встановленими Положенням
Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741.

Технічні резерви представлені наступними категоріями активів:
- грошові кошти на поточних рахунках – 18,2тис. грн. (30%); Норма макс 30
- банківські вклади ( депозити) – 12,2 тис. грн. (20%); Норма макс 70 (1*20)
- права вимоги до перестраховиків – 30,4тис. грн. (50%). Норма макс 50
Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено.
В порядку формування розміру частки перестраховиків у резервах незароблених премій під час аудиторської перевірки порушень не встановлено.
Представлення страхових резервів окремими категоріями активів здійснено
Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується достатністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових резервів. Політика щодо формування та оцінки резервів, обліку активів Товариством
дотримується. Негативного впливу істотних операцій з активами на дотримання
страховиком вимог до платоспроможності і розміщення страхових резервів не виявлено.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» кошти страхових
резервів розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та диверсифікованості.
Кошти страхових резервів представлені активами, які розміщені з дотримання
вимог Закону України «Про страхування».
Норматив достатності активів протягом періоду, що перевіряється, має позитивне значення.
Оцінка прийнятних активів здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ з урахуванням Положення № 741 за справедливою вартістю.
Умови забезпечення платоспроможності
Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування»
Товариство відповідно до обсягів страхової діяльності підтримує належний рівень
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).
Станом на 31.12.2016 року:
Зареєстрований (статутний) капітал 20000 тис. грн.;
Резервний капітал 528 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) 20439 тис. грн.
Нормативний запас платоспроможності 46,40тис. грн.
Перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності становить 20392,60 тис. грн.
На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками
у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія управління
ризиками, яка затверджена рішенням наглядової ради Товариства від 01.07.2014
року, Наказ № 01-СУР-2014 від 01.07.2014р.
Фактичний запас платоспроможності Товариства (нетто-активи) на звітну
дату 31.12.2015 становить 20439 тис. грн. при розрахунковому нормативному значенні 46,40тис. грн. Величина перевищення становить 20392,6 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності Компанії за період з 01 січня 2015 р. по 31
грудня 2015р. на будь-яку дату перевищує розрахунковий нормативний.
Згідно нормативним вимогам здійснення страхової діяльності (Ліцензійні умови)
вартість чистих активів страховика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» на останню звітну дату 31.12.2015 р. перевищує зареєстрований статутний капітал.
Надаємо інформацію відповідно до пункту 2.9 Порядку та Інформаційного повідомлення для аудиторів, які здійснюють перевірку річної звітності страховиків за 2015 рік:
Щодо можливості (спроможності) страховиком безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців
Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо
здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно
з вимог МСА 570 «Безперервність» 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 сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування підприємства. Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо
увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку
політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих
умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом страховика облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський
облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової
звітності
Протягом 2015 року Товариство дотримувалось принципам облікової політики,
яка затверджена наказом “Про облікову політику” за №СА-07/-ОП від 05.01.2015.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015
року, є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та законодавство України.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування,
безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності,
можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які
впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття
інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фінансова звітність за 2015 рік не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне
продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Зміни в обліковій політиці Товариства у 2015 році не відбувалися.
Щодо збільшення розміру статутного капіталу - дотримання вимоги
щодо такого збільшення винятково у грошовій формі для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів.
Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі вчасно в сумі
20000 тис. грн. ( двадцять мільйонів гривень), розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року, відповідає законодав-
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чим вимогам та статутним документам, сплачено повністю виключно у грошовій
формі у встановлені законодавством терміни в повному обсязі.
Змін в розмірі статутного капіталу на протязі 2015 року не відбувалося.
Щодо перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного
періоду.
Вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства визначена з урахуванням
«Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової
звітності).
Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика розраховані як величина
визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов’язань, прийнятих до розрахунку та залишкової вартості нематеріальних
активів та складають 20439 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів і статутним капіталом, який складає 20000 тис. грн., становить 439 тис.
грн. Вартість чистих активів більша від розміру статутного капіталу, тобто таке
становище відповідає вимогам законодавства, зокрема частині третій статті 155
Цивільного кодексу України та вимогам пункту 2.5. розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 40 (зі змінами та доповненнями).
Щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності протягом звітного року.
Фактичний запас платоспроможності Товариства (нетто-активи) на звітну дату
31.12.2015 становить 20439 тис. грн. при розрахунковому нормативному значенні
46,40тис. грн. Величина перевищення становить 20392,6 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності Компанії за період з 01 січня 2015 р. по 31
грудня 2015р. на будь-яку дату перевищує розрахунковий нормативний.
Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за
офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.
Забезпечення платоспроможності Товариства характеризують наступні показники: сплачений статутний фонд 20000 тис. грн.; гарантійний фонд (нерозподілений прибуток) 528 тис. грн.; фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)
20439 тис. грн.; нормативний запас платоспроможності 46,4 тис. грн.; перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить 20329,6 тис. грн.
Належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) в
2015 році дає підставу стверджувати, що Товариство забезпечує достатню власну платоспроможність згідно вимог п. 2.5 розділ 2 Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 15-09-2003 року
№805/8126;
Щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв)
страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.
В Товаристві розроблені положення щодо ведення обліку договорів страхування і вимог страхувальників щодо страхової виплати.
.Перевіркою встановлено, що умови укладених договорів страхування та перестрахування відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України Правилам страхування по відповідних видах.
На протязі 2015 року було укладено 21 договорів страхування із страхувальниками юридичними особами. Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами
страхування та перстрахування склав 7176,21тис. грн. В 2015 році 1 (один) договір
на суму 140 тис. грн.було визнано таким, що не набув чинності. Перестрахувальну
премію повернуто.
Страхові платежі, згідно укладеним договорами , склали у 2015 році 325,9 тис.
грн., частки страхових платежів, належні перестраховикам склали 136,2 тис. грн.
Преорітетним видом страхування в 2015 році було добровільне страхування наземного транспорту ( крім залізничного ), сума страхових платежів склала 325,8
тис. грн..
Договори з обов’язкових видів страхування не укладались. Надходження страхових платежів з видів обов’язкового страхування не було.
Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, у кожному конкретному випадку,
з урахуванням обставин вимоги, інформації, наданої оцінювачами збитку, а також
історичних фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються і оновлюються, коли з’являється нова інформація. Резерви
формуються на підставі інформації, що є зараз. Проте кінцеві зобов’язання можуть
змінюватися в результаті наступних подій. Складнощі в оцінці резервів також відрізняються в різних областях бізнесу залежно від складності вимог і об’єму вимог
у кожному окремому випадку з врахуванням дати виникнення вимоги і затримок в
заяві збитку. Найбільш істотне допущення пов’язане з формуванням резерву заявлених, але неврегульованих збитків («РЗУ»). Достатність страхових технічних
резервів контролюється на регулярній основі за допомогою проведення тесту на
достатність зобов’язань, виконуваного в розрізі ліній бізнесу. Страхові виплати(
відшкодування) в 2015 році не проводились .
Щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності
сформованих страхових резервів у звітному році відповідно до вимог законодавства з урахуванням висновків актуарія в актуарному звіті за звітний рік.
Формування страхових резервів здійснюється у відповідності з Правилами
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, які затверджені Розпорядженням Держфінпослуг
України від 17.12.2004 року №3104, на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами
страхування. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за
видами страхування визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів.
Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах
відображаються за окремими статтями балансу товариства і становлять відповідно на звітну дату 31.12.2015:
- Страхові резерви – 61 тис. грн.;
- Частка перестраховика у страхових резервах – 36 тис. грн.
На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку і відображення у звітності
зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти»
та рекомендацій Нацкомфінпослуг Товариство здійснило перевірку адекватності
страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку станом

на 31.12.2015 року з залученням фахівця з актуарної математикм Бабко В.Л. Щодо
результату перевірки адекватності страхових зобов’язань, сформовані резерви є
достатніми для виконання майбутніх зобов’язань. Звіт залучено до звітних даних
Страховика за 2015 рік.
Щодо дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості активів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослу.
Прийнятні активи, якими представлено резерви, відповідають критеріям
якості активів страховика та диверсифікованості, встановленими Положенням
Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741.
Технічні резерви Товариства представлені наступними категоріями активів:
- грошові кошти на поточних рахунках – 18,2тис. грн. (30%); Норма макс 30
- банківські вклади ( депозити) – 12,2 тис. грн. (20%); Норма макс 70 (1*20)
- права вимоги до перестраховиків – 30,4тис. грн. (50%). Норма макс 50
Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено.
В порядку формування розміру частки перестраховиків у резервах незароблених премій під час аудиторської перевірки порушень не встановлено.
Представлення страхових резервів окремими категоріями активів здійснено
Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується достатністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових резервів. Політика щодо формування та оцінки резервів, обліку активів Товариством
дотримується. Негативного впливу істотних операцій з активами на дотримання
страховиком вимог до платоспроможності і розміщення страхових резервів не виявлено. Норматив достатності активів протягом періоду, що перевіряється, має
позитивне значення.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» кошти страхових
резервів розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та диверсифікованості.
Кошти страхових резервів представлені активами, які розміщені з дотримання
вимог Закону України «Про страхування».
Щодо оцінки можливості виконання страховиком протягом звітного
року прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань з урахуванням
питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика.
В перевіряємому періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування
у відповідності з чинними ліцензіями. Товариством визначено укладання договорів
перестрахування, якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів.
Облік операцій з перестрахування ведеться по договорам перестрахування.
Частка перестраховиків у страхових резервах складає 36,4 тис. грн.
Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування перестраховику здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом страховими тарифами.
Перевіркою операцій з перестрахування відповідно до вимог статті 12 Закону
України «Про страхування» порушень не встановлено.
Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими
зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика не має.
Щодо істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10%.
Нам не відома інформація стосовно істотних операцій з активами, які здійснював
страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком
фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10%.
Щодо запровадження страховиком системи управління ризиками
На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками
у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія управління
ризиками, яка затверджена рішенням наглядової ради Товариства 01.07.2014
року, Наказ № 01-СУР-2014 від 01.07.2014р.
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку,
упередження та уникнення.
Здійснення управління ризиками Товариством проводиться згідно впровадженою стратегією управління ризиками, яка затверджена Рішення Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» від 01.07.2015 року: визначається специфічністю страхування як сфери
бізнесу і пов’язано із діяльністю страховика, яка складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур контролю за операційною діяльністю.
Щодо адекватності організації та проведення страховиком внутрішнього аудиту (контролю).
ПАТ «СА «Меркурій» дотримується принципів корпоративного управління.
Принципи корпоративного управління ПАТ «СА»Меркурій» викладені в Кодексі
корпоративного управління.
http://sa-merkuriy.com/wp-content/uploads/codex_merkuriy.pdf.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до Статуту.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Директор);
- Ревізор.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає
вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом
України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.
Поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства здійснювало Виконавчий
орган Товариства- директор. Протягом 2015 року змін у складі виконавчого органу
не відбувалось.
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Товариством, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 31.07.2014
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ПАТ «СА «Меркурій»
року, протокол № 03/14, запроваджена посада внутрішнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та Положення про систему
внутрішнього аудиту.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі системи внутрішнього контролю, відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства», були отриманні докази, які дозволяють нам сформувати судження:
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві
відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;
наведена інформація про стан корпоративного управління у річному звіті акціонерного товариства у розділі «Інформація про стан корпоративного управління»
повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного
управління Товариства та результати їх функціонування.
Підсумкова інформація щодо фінансової звітності.
 На нашу думку, аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими
оцінками, відповідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової
звітності відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними
розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінки, які були
ідентифіковані як такі, що мають високий рівень невизначеності попереднього оцінювання, не призводять до значних ризиків.
 Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року в
розмірі 20589 тис. грн., у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена
у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.
 Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2015
року в розмірі 102 тис. грн., у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.
 Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня
2015 року в розмірі 20487 тис. грн. в усіх суттєвих аспектах відповідає МСБО та
МСФЗ, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
 Розкриття інформації про те, що станом на 31.12.2015 року Товариство мало
непокритий збиток у розмірі 41 тис. грн., відповідно до МСБО та МСФЗ, наведено
достовірно.
 Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
про те, що в 2015 році Товариство не розподіляло і не виплачувало дивіденди,
наведено достовірно.
 На нашу думку, факти й обставини відносин і операцій Товариства з
пов’язаними сторонами узагальнено та розкрито в Примітках до фінансової звітності в зрозумілій формі, належно відображені у обліку і звітності. Твердження
управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони), що операції з
пов’язаними сторонами здійснювалися на таких самих умовах, що й операції між
незалежними сторонами, наведено достовірно.
 Керуючись МСА 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до
висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній
основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть
призвести до припинення діяльності Товариства на безперервній основі.
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх
запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну
основу для формування висновку щодо звітних даних страховика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» за
2015 рік:
дані річної звітності страховика за 2015 рік складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не
суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих форм звітності відповідають один одному;
річні звітні дані страховика за 2015 рік подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, показники діяльності страховика відповідно вимогам Порядку складання
звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. №39;
формування та розміщення страхових резервів страховика в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р.
№85/96-ВР з врахуванням вимог Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України 17.12.2004 р. № 3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
10.01.2005 р. за №19/10299 та Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року №741 ”Про затвердження
Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості
та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших,
ніж страхування життя”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2009
року за №1099/17115 зі змінами та доповненнями;
належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) в
2015 році дає підставу стверджувати, що Товариство забезпечує достатню власну платоспроможність згідно вимог п. 2.5 розділ 2 Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 15-09-2003 року
№805/8126.
страхова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» , що
складені у відповідності з вимогами Закону України “Про страхування” та в розрізі
видів страхової діяльності, які відповідають отриманим ліцензіям.
Розділ 3. Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності
до інших законодавчих та регулятивних вимог щодо фінансової звітності
станом на 31 грудня 2015 року ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ».
Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки відповідає вимогам Закону України
«Про аудиторську діяльність», Мiжнародним стандартам контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; Міжнародним стандартам
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендаціям Національної Комісії з цінних паперів
та фондового ринку України.
Аудит здійснювався шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за Міжнародними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (звіту) як незалежної професійної думки. Надана Товариством інформація, а також отримані в ході перевірки
дані, тестувалися на наявність та одночасно відсутність суттєвих розбіжностей між
показниками фінансової звітності та даними бухгалтерського обліку Товариства .
Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення ступеня

аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок
про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки
і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці
існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні перевірки.
Аудит виконувався за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів та конкретних методик, які ґрунтуються на принципах незалежності,
професійної етики, об’єктивності та компетентності, конфіденційності та доброзичливості.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2015 рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків
від загальної кількості первинних документів.
Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої
кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок. Аудитори використовували принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до
уваги тільки суттєві помилки.
Оцінка суттєвості зроблена аудитором відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» в сукупності з
використанням положень Міжнародного стандарту аудиту 400 «Оцінка ризиків та
внутрiшнiй контроль». Здійснені аудиторські процедури дають можливість фіксувати суму активів, зобов’язань, власного капіталу відображених в фінансовому звіті
Товариства станом на 31.12.2015 року, в межах рівня суттєвості, визначених з урахуванням листа Міністерства фінансів України « Про суттєвість у бухгалтерському
обліку і звітності» від 29.07.2013 року № 04230-04108.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань,
але в компанії цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія. Аудиторам були
надані документи по інвентаризації.
Відповідальність за підготовку фінансової звітності покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі
інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки.
Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.
Аудиторами перевірена наступна документація:
 Установчі документи, накази;
 Положення про облікову політику та його застосування;
 Банківські та касові документи;
 Договори господарської діяльності та додатки до них;
 Накладні, акти, інші первинні документи ;
 Фінансова звітність Товариства на 31.12.2015 року;
 Розшифровки окремих статей балансу, звіту про фінансові результати;
 Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.
Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та
присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2015 рік. Вибірково були
перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного
обліку, інші первинні документи.
Аудитори вважають, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку. Проведена нами аудиторська
перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї
звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52
МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не
абсолютний, рівень упевненості.
Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Інформація, що міститься у цьому розділі, базується на даних бухгалтерського
обліку, звітності та документах Товариства, що були надані аудитору керівництвом
та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.
Розкриття інформації за видами активів.
Не поточні активи
Необоротні активи.
Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складає
48 тис. грн., первісна вартість 48 тис. грн. В 2015 році придбання або реалізація
нематеріальних активів не проводились.
Нематеріальні активи включають ліцензії на право здійснення страхової діяльності з невизначеним строком корисної експлуатації.
Основні засоби
Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО
16 « Основні засоби» .
Станом на 31 грудня 2015 року залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства складає 1 тис. грн., ( меблі, комп’ютерна техніка
та офісне обладнання), первісна вартість 5 тис. грн., амортизація складає 4тис. грн
Протягом 2015 року придбання , реалізація, виведення з експлуатації та списання з балансу основних засобів не проводилось.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені
за їх собівартістю.
Товариство в звітному періоді не нараховувало амортизацію основних засобів
в сумі 1 тис. грн, як того вимагає МСБО 16 « Основні засоби».
Довгострокові фінансові інвестиції
Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається в фінансовій
звітності згідно МСБО 32 « Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Станом на 31.12.2015р. за даними обліку та звітності Товариства, довгострокові фінансові інвестиції (Інші фінансові інвестиції) складають 20258 тис. грн.. У
складі Інших фінансових інвестицій відображено вартість акцій виключно українських емітентів.
Аудиторською перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2016 року по
акціях ПАТ Ардер проведена уцінка до номінальної вартості , яка складає 70
тис. грн..; по акціях Біт Капітал ПАТ ЗНВ КІФ проведена уцінка до номіналь-
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ної вартості , яка складає 9 тис. грн .; по акціях Лізингова компанія «Приват
Агро» ПАТ проведена уцінка до номінальної вартості , яка складає 30 тис. грн.
Управлінський персонал визнав збитки від зменшення корисності даних акцій
на суму 335,7 тис. грн. та результат знецінення таких акцій був відображений у
фінансовій звітності.
Довгострокові фінансові оцінюються згідно облікових політик за собівартістю,
яка за твердженням керівництва, відповідає номінальній вартості на базі наміру
продажу цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу
невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову звітність, оскільки на
дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не реалізована.
Акції Хімволокно Проект ПАТ на суму 17348 тис. грн. облікуються за собівартістю, яка є історичною вартістю на кінець звітного періоду. Ринкових котирувань по
даним акціям не має, акції утримуються для подальшого продажу.
Інвестиційна нерухомість
Згідно МСФО №40 «Інвестиційна нерухомість» інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення капіталу, або в їх поєднанні. На балансі Товариства станом на 31.12.2015 року інвестиційна нерухомість — нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання)
з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, не утримується та не обліковується.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».
Товариство орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором
оренди.
Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» орендує приміщення за адресою: 04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка,
будинок 5, офіс 880. Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання в 2015 році склали 16.6 тис. грн.
і були відображені в складі «адміністративних витрат».
Поточні активи
Фінансові активи
Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість. Обліковий підхід Товариства до фінансових активів відповідає положенням МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ7 «Фінансові інструменти: розкриття».
Оборотні активи.
Станом на 31.12.2015р.:
дебіторська заборгованість за послуги складає 24 тис. грн.;.
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків складає
100 тис. грн..
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною
вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв
сумнівних боргів у зв`язку з відсутністю підстав для нарахування. Погашення заборгованості поточними дебіторами очікується протягом року.
Частка перестраховика у страхових резервах , у тому числі резервах незароблених премій становить 36 тис. грн..
Облік грошових коштів.
Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів на рахунках Товариства
складає 122 тис. грн., та підтверджується виписками банку.
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. Облік касових операцій ведеться згідно вимог «Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 із змінами та
доповненнями. На протязі 2015 року касові операції не проводились. Розрахунки
проводились виключно в безготівковій формі.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, зменшились і відповідно складають 20589 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»). Зменшення загальної вартості активів відбулось, в основному, за рахунок
зменшення залишку грошових коштів на рахунках Товариства..
Вплив змін валютних курсів
Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є гривня.
Операції з нерезидентами не проводились.
Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось.
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в
фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ».
Облік зобов’язань
Розкриття інформації щодо реальності розміру зобов’язань та резервів.
Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік
зобов‘язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи».
Інформація про зобов’язання і резерви, яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Станом на 31.12.2015 р. за даними обліку та звітності Товариства забезпечення наступних витрат і платежів складають:
 страхові резерви становлять - 61 тис. грн., в т.ч. резерв резерв незароблених
премій - 61 тис. грн;
 поточні забезпечення (операційні витрати на виплату відпусток працівникам)
– 1 тис. грн.
Iнформацiя щодо довгострокових зобов’язань та забезпечень, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах розкрита в усiх суттєвих моментах повно,
достовiрно i вiдповiдно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та звітності.
в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків.
Довгострокові зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, зменшились і відповідно складають 62 тис. грн.. (ряд.1595 форми

№1 «Баланс»). Зменшення короткострокових зобов’язань Товариства відбулось
за рахунок зменшення розміру страхових резервів.
Підтвердження достовірності розкриття інформації про поточні
зобов’язання.
Поточні зобов’язання і забезпечення станом на 31.12.2015 р. складають 40 тис.
грн., в тому числі
- за розрахунками з бюджетом ( у т.ч. з податку на прибуток) 10 тис. грн.,
- за розрахунками зі страхування 1 тис. грн..;
- за розрахунками з оплати праці 3 тис. грн.;
- інші поточні зобов‘язання на суму 26 тис. грн..
Поточні зобов’язання відображено за сумою погашення.
Поточні зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного
періоду, зменшились і відповідно складають 40 тис. грн.. (ряд.1695 форми №1 «Баланс»). Зменшення короткострокових зобов’язань Товариства відбулось за рахунок зменшення розміру інших поточних зобов’язань.
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення
зобов‘язань у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ».
Підтвердження достовірності розкриття інформації про власний капітал
Товариства.
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Статутний капітал.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється,
не відбувалося.
Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» станом на 31 грудня 2015 року згідно Статуту становить 20000 тис. грн. На момент перевірки Статутний капітал сплачений повністю
за рахунок виключно грошових внесків учасників в сумі 20 000тис. грн.
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону
України «Про акціонерні товариства».
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства складає 113 84 тис.
грн. та має наступну структуру:
Таблиця 2
Розділ власного капіталу
Зареєстрований (пайовий) капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Всього власного капіталу

Величина, тис .грн.
20000
528
-41
20487

Резервний капітал в сумі 528 тис. грн. сформований за рахунок нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.
Збиток Товариства в сумі 41 тис. грн.. утворився за рахунок уцінки цінних паперів ( акцій), які обліковуються в статті « Інші фінансові інвестиції» до номінальної
вартості.
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення власного капіталу у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» .
Підтвердження достовірності розкриття інформації про доходи та витрати.
Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та
оцінки доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від
звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід».
Товариство дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за
принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигід , а сума доходу може бути достовірно визначена.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат
є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які
здійснюються з метою отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2015 рік
Доходи це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або
зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу.
У 2015 році загальний дохід склав 2963 тис. грн.. в т.ч.
чистий дохід від реалізації становить 463 тис. грн.,
інші доходи 2500 тис. грн.. що є доходами від реалізації фінансових активів.
Визнання витрат за 2015рік
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання, які можуть бути надійно виміряні.
Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей
доходів. Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв’язок з доходом може прослідити лише в цілому або побічно,
витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу раціонального розподілу.
Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати
не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.
Загальні витрати Товариства в 2015 році складають 3004 тис. грн.. в т.ч. :
Адміністративних витрат на суму 145 тис. грн.;
Інших операційних витрат на суму 13 тис. грн.;
Інших витрат на суму 2836 тис. грн..
Витрати з податку на прибуток 10 тис. грн..
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий збиток у сумi 41 тис. грн..
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку достовірно відображений у формі звітності «Звіт про фінансові результати». Облiкова полiтика Товариства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає
всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України для складання
фiнансової звітності страховиків.
Товариство не є платником податку на додану вартість. На підставі п.196.1.3
ст.196 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами
та доповненнями) операції зі страхування не є об’єктом оподаткування податку на
додану вартість.
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ПАТ «СА «Меркурій»
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток реально
відображена у бухгалтерському обліку, тотожна даним фінансової звітності та відповідає МСФЗ щодо визнання, класифікації та оцінки активів
та зобов’язань.
Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про
рух грошових коштів».
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових
звітів змогу оцінити спроможність генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а
також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, та 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.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2015 року на рахунках у
банках та в касі Товариства складає 122 тис. грн..
Облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які
чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової
звітності.
Розкриття інформації в Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2015 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до зменшення власного капіталу, наступні:
Збиток отриманий за 2015 рік визначається в сумі 41 тис. грн.;
Збільшення суми Резервного капіталу на 315 тис. грн.;
Операції з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не
відбувались протягом 2015 року.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 20487 тис. грн. та перевищує зареєстрований статутний капітал, який складає 20000 тис. грн..
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
про те, що в 2015 році Товариство не розподіляло і не виплачувало дивіденди,
наведено достовірно.
Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ,
які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової
звітності.
Розкриття інформації про зв’язані сторони
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2015 рік інформації, необхідної для
привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи
збиток Товариства, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими
сторонами.
До зв’язаних сторін Товариства або операцій зі зв’язаними сторонами в 2015
році належали :
члени провідного управлінського персоналу Товариства – Директор : Бабко
Володимир Леонідович - виплачена винагорода в вигляді заробітної плати згідно
штатного розпису;
акціонери, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві є юридична особа, резидент України
– ПАТ «ВСЕСВІТ» ( Код за ЄДРПОУ: 36291803, володіло 5813 акціями (29,065%
від загальної кількості голосів); юридична особа, нерезидент України – TERVEL
HOLDINS CYPRYS (Кіпр, Р.С. 1070 м. Нікосія, вул., Адріас, б.№22 ) володіє 12249
акціями (складає 61,245% від загальної їх кількості).
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань
по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових
зобов’язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до
державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.
Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» операції зі
зв’язаними сторонами протягом періодів, що охоплюються фінансовою звітністю,
Товариство розкрило в складі інформації про характер відносин зі зв’язаними сторонами в Примітці «Пов’язані сторони».
Судові розгляди та рішення
У 2015 році до Товариства не пред’являлися будь-які судові позови. Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій
регуляторних органів відсутня.
На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок показників фінансового стану та чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» .

Таблиця 3

Показники фінансового стану
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» .
станом на 31 грудня 2015року.
1. Показники ліквідності

норм.
значення

Станом на
31.12.2015р.

К 1 Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф.1 рядок 1195 /
Ф.1 рядок 1695

>1

7,05

К 2 коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 рядок1160+ рядок 1165
Ф.1рядок 1695

0,25-0,5

3,05

2. Показники фінансової
стійкості
К 3 коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф.1(рядок1595+рядок1695)/
Ф.1рядок1495

<1

0,005

К 4 Коефіціент фінансової стійкості ( латоспроможності,
автономії)

Ф.1 рядок 1495 /:
Ф.1 рядок 1900

>0.5

0,99

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення
оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних

зобов’язань та становить на 31.12.2015 року 7,05 Таке значення коефіцієнту є високим і вказує, що Товариство має достатньо оборотних активів для покриття поточних зобов’язань .
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних
зобов’язань і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2015 року він складає 3,05 Даний коефіцієнт вказує на спроможність
розрахуватися негайно за своїми зобов`язаннями.
3. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як співвідношення власного капіталу до довгострокових та поточних зобов’язань і характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним капіталом. Цей коефіцієнт станом на 31.12.2015 року становить 0,005 і показує, що власний капітал
Товариства перевищує обсяг його зобов’язань.
4. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)
Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт
фінансової стійкості (автономії) Товариства станом на 31.12.2015р. становить 0,99,
що є оптимальним значенням і вказує, що Товариство має високий ступінь автономності, оскільки джерела фінансування (загальна сума капіталу) на 99% сформовані за рахунок власних коштів.
Незважаючи на збитки, основні показники платоспроможності та фінансової
стабільності свідчать про стабільний та незалежний фінансовий стан Товариства.
Враховуючи це, на думку аудиторів, Товариство має тенденцію до стабілізації та
продовження своєї діяльності.
Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» задовільний. Товариство має можливість розрахуватись по вимогах
кредиторів та по своїх поточних зобов’язаннях без загрози порушень структури
капіталу.
Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» станом на 31 грудня 2015року.
Вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників
фінансової звітності). Згідно наданої інформації розрахунок представлений в
таблиці №4.
Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2015 року
Таблиця 4
Найменування показника

За звітний
період
(тис. грн.)

За попередній період
(тис. грн.)

20589

23432

Активи (строка 1300 Балансу), усього
Нематеріальні активи (рядок 1000) Балансу

48

48

Зобов’язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього

102

2904

Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2014
року: загальна сума активів /рядок балансу 1300/ - сума
нематеріальних активів /рядок балансу 1000/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 1595,1695,
1700, 1800)

20439

20480

Статутний капітал

20000

20000

439

480

Величина перевищення чистих активів (нетто-активів)
над розміром статутного капіталу

З таблиці видно, що вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу.
Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема Статті 155 „ Статутний капітал акціонерного товариства ”
Цивільного кодексу
Розділ 4. Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору .
Назва аудиторської фірми: ТОВ «АФ « АУДИТ-СТАНДАРТ»,
Ідентифікаційний код юридичної особи: 32852960,
Місцезнаходження: 04080,м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А».
Дані про наявність відповідних свідоцтв:
Свідоцтво про включення до Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 3345,
рішення Аудиторської палати України № 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення
Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року.
Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно
до рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року.
Перевірка здійснювалась незалежним аудитором Титаренко В.М. (сертифікат
аудитора № 006083, серія «А», виданий Аудиторською палатою України 13 квітня
2006 року, дійсний до 13.04.2016 року).
Відомості про умови договору на проведення Договір № 11-02 від 28.01.2016р.
аудиту
Період, яким охоплено проведення аудиту

З 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

Дата початку проведення аудиту

28.01.2016р.

Дата закінчення

29.02.2016р.

Місце проведення аудиту

04201 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5 , офіс 880

Незалежний аудитор ______________ В.М. Титаренко
Директор _____________ В.М. Титаренко
ТОВ „АФ„АУДИТ – СТАНДАРТ”
Дата видачі висновку: 28 лютого 2016 року.
Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32.
Літ. „А”

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

76

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»

за ЄДРПОУ

19209435

Територія

8038000000

за КОАТУУ

8038000000

за КОПФГ

96220

за КВЕД

65.12

Організаційно-правова форма господарювання фінанси
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Інші види страхування, крім страхування життя
16

1

Адреса, телефон

04201.м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, 044 390-08-88 ,390-08-88

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

407
541
134
13
56
43
-

380
545
165
13
26
13
-

1022

-

-

1030

2007

2007

1035
1040
1045
1050
1060

106904
22316
-

83925
22316
-

1065

-

-

1090
1095

131647

108641

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1
-

4
-

1125

3310

4327

1130
1135
1136

397
-

5
-

1140

-

-

1145

631

2832

1155
1160
1165
1166
1167

9417
5011
5011

24
7696
85
7611

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
2897

2206
20973

2897
17785

-

-

152620

126426
На кінець
звітного
періоду

3

3
2206

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

50050
56268
11292
12326
129936

50050
56884
23002
-16852
113084

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

35
35
5614

4
4
7335

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

265
5349
5649

299
7036
7339

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

-

5
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ПАТ «СК «МИР»
Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
-

4
9
18

-

-

-

-

-

-

2224

5861

14811
17035

110
6003

-

-

-

-

152620

126426

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

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ
19209435
«МИР»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

5042

14434

2010
2011
2012
2013

5042
18801
12764
1687

14434
16876
5620
-1469

2014

692

1709

2050

-

-

2070

712

507

2090
2095

4330
-

13927
-

2105

-

-

2110

-35

60

2111

-35

60

2112

-

-

2120

417

1188

2121

-

-

2122

-

2123

-

-

2130
2150
2180

1105
3198
1286

1212
314
1264

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

877
60
17623
33162

12385
308
11000
11029

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
16356
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
496
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
16852

4
12664
338
12326
-

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -16852
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
18
543
200
39
1286
2086

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
12326
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
18
605
223
40
1264
2150

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

За
аналогічний
період
попереднього
року
2
3
4
50050000
2600 50050000
50050000
2605 50050000
0,246270
2610 -0,3367

Код
рядка

За
звітний
період

2615

-0,3367

0,246270

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАПідприємство РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ
19209435
«МИР»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період
За
звітний
Стаття
Код
період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
141
500
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
18064
16179
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
531
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
3912
Праці
3105
416
Відрахувань на соціальні заходи
3110
206
Зобов’язань з податків і зборів
3115
208
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
119
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3117

-

4
99
157
491
241
732
640
-

3118

89

92

3135
3140
3145

295
-

486
2
-

3150

10896

5828

3155

-

-

3190
3195

2730
73

1494
7347

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

18700
-

11000
-

3215
3220
3225
3230

51
-

324
-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
16139
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
2612
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
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
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
2685
Залишок коштів на початок року
3405
5011
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
7696

4
23697
-12373

-5026
10037
5011

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
50050

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

50050
-

Форма № 4 Код за ДКУД

НерозподілеКапітал у Додатковий Резервний ний прибуток
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
4
5
6
7
26268
11292
12326
-

26268
-

11292
-

12326
-16852
-

Неоплачений
капітал
8
-

ВилуІнші
чений
капітал резерви
9

01

19209435

1801005
Всього

10
-

11
129936

-

129936
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

11710

-11710

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

616

-

-616

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

50050

-

616
56884

11710
23002

-29178
-16852

-

-

-16852
113084
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Примітки
щодо розкриття інформації до фінансової звітності за 2015 рік
Публічного акціонерного товариство «Страхова компанія «Мир»
1.Загальні положення
Повна назва товариства:
Скорочена назва товариства:
Код ЄДРПОУ:
Організаційно-правова форма
товариства:
Дата проведення державної реєстрації (створення):

Публічне акціонерне товариство «Страхова
компанія «Мир»
ПАТ «СК «Мир»
19209435
Акціонерне товариство
21.04.2010 р. Оболонська районна в м. Києві
Державна Адміністрація

Номер запису про включення ві- Запис в ЄДР №1 069 1050030025041
домостей про юридичну особу до
ЄДР:
Місцезнаходження:
04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
Чисельність працівників:
16
Кількість акціонерів станом на 183
31.12.2015р.
Відповідальні особи
Голова правління Бабко В.Л. головний бухгалтер Ткач С.П.
Наявність відокремлених підроз- Відокремлених підрозділів не має
ділів
Відповідно до Статуту, метою діяльності ПАТ «СК «Мир» є одержання прибутку
шляхом надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових інтересів
громадян та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України. Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування,
перестрахування і фінансова діяльність, пов›язана з формуванням, розміщенням
страхових резервів та їх управлінням. Товариство здійснює ті види добровільного
та обов’язкового страхування та перестрахування згідно із вимогами чинного законодавства України, на які воно отримало ліцензію. Фінансовою діяльністю Товариства є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні папери. Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним
законодавством.
Відповідальність керівництва
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПАТ «СК
«Мир». Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення Компанії
на 31 грудня 2015 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових
коштів за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності Компанії були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.
Керівництво Компанії несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку
належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Компанії, а
також за запобігання і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе
відповідальність за діяльність Компанії відповідно до законодавства України.
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мир» в 2015 році очолював голова правління. Компанія регулярно інформувала Наглядову Раду про
процеси, що відбуваються в Компанії і надавала всі необхідні пояснення.
Керівництво відповідає за ведення бухгалтерського обліку, відображення в
бухгалтерському обліку угод відповідно до регулюючих нормам бухгалтерського
обліку, за збереження активів Компанії, а також за запобігання шахрайства й інших
нечесних дій.
Керівництво відповідає за складання річного звіту Компанії за 2015 рік, у якому
відображається діяльність за період з 01січня 2015 року до 31 грудня 2015 року.
Річний звіт Компанії складений, ґрунтуючись на обміркованих рішеннях і припущеннях керівництва.
Керівництво підтверджує дотримання вимог законодавства України й підготовку фінансової звітності відповідно до принципу безперервності діяльності.
Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б
відображені в даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Страховика й оцінку річного звіту.
Умови здійснення діяльності
Компанія ПАТ «СК «Мир» здійснює свою діяльність в Україні. Таким чином,
на бізнес Компанії впливають економіка і фінансові ринки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ і розвиток свого правового, податкового поля та законодавчої бази відповідно до потреб ринкової економіки, проте вони пов›язані з
ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін,
що укупі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність
української економіки багато в чому залежить від цих реформ і досягнень, а також
від ефективності економічних, фінансових і грошових заходів, що вживаються урядом. Українська економіка слабо захищена від спадів на ринку і зниження темпів
економічного розвитку в інших частинах світу. У 2015 році український уряд продовжує вживати заходи з підтримки економіки з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те,
який вплив надають умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Компанії. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх
факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки
зростання та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Керівництво вважає, що ним вживаються всі необхідні заходи для підтримки стійкості і
розвитку бізнесу Компанії в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у вказаному стандарті наводиться перелік показників, які необхідно
наводити в кожній з форм звітності та у примітках.
Разом з тим, листом Міністерства фінансів України від 04.01.2013 р. № 3108410-06-5/188 доведено до відома підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, що для звітності за 2015 рік слід застосовувати форми звітності,
передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, рекомендовано здійснювати у примітках до річної фінансової звітності.
Товариство подає дану фінансову звітність за 2015 рік у форматі, що відповідає рекомендаціям Мінфіну України.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в
сферу дії цього стандарту.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то
керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових
активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12
місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 17 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства,
ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її
затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 2015року по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової
звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана
як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається
за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»,
та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно
до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Основні положення облікової політики
Основа формування облікових політик
Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства
станом на 31.12.2015 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», яка затверджена Наказом №МИР-07/-ОП від 05.01.2015
року «Про встановлення облікової політики підприємства» (із змінами та доповненнями).
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.
Для визначення суттєвості окремих операцій об›єктів обліку, що відносяться до
активів, зобов›язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності
за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх
активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості приймається величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Облікові політики щодо фінансових інструментів
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов›язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень, щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
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фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
фінансові активи, вартість яких відображається за історичною собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов›язань:
фінансові зобов›язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов›язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов›язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов›язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у
банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Оцінка фінансових інструментів
Для цілей визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов›язань
використовується ринкова вартість. Для фінансових інструментів, які рідко обертаються на ринку, ціна яких менш прозора, справедлива вартість менш об›єктивна
і її визначення вимагає вживання різної міри думок, залежно від ліквідності, концентрації, невизначеності ринкових чинників, цінових допущень і інших ризиків,
що роблять вплив на фінансовий інструмент. При отриманні біржових котировок,
Товариство приміняє для оцінки активів, найнижчі котировки.
Знецінення активів
Згідно з вимогами МСБО 36 «Знецінення активів», вартість активу повинна розраховуватися, як нижча з двох нижче певних величин: або чиста вартість реалізації,
або прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації – це сума, яку можна
отримати від продажу активу незв’язаним сторонам, яка здійснюється при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток від використання активу – це справжня вартість очікуваних грошових потоків від використання активу
протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання активу Товариство повинна застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні
відображати поточний стан активу, і представляти якісну оцінку, здійснювану керівництвом, відносно сукупності економічних умов, які мали місце протягом залишкового терміну корисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки необхідно
дисконтувати по ставці, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в
часі, і ризики, пов’язані з цим активом.
Знецінення позик і дебіторської заборгованості
Існує ряд істотних ризиків в процесі контролю фінансових активів і визначення
існування знецінення. Ризики і невизначеності включають ризик того, що оцінка
Компанією можливості емітента виконати всі свої контрактні зобов›язання зміниться в результаті змін кредитних характеристик даного емітента, а також ризик того,
що економічні перспективи будуть гірші, ніж очікувалося, або зроблять більший
вплив на емітента, чим очікувалося. Також існує ризик того, що нова інформація,
отримана Компанією, або зміни інших фактів і обставин приведуть до того, що Товариство змінить своє рішення про інвестування. Будь-яка з даних ситуацій може
привести до збільшення витрат, відбитих в звіті про сукупний дохід в майбутньому
періоді у розмірі зареєстрованих витрат від знецінення активу.
Визнання резервів
Резерви створюються, коли існує вірогідність того, що подія у минулому, привела до виникнення справжнього зобов›язання або збитку, а сума резерву може
бути надійно оцінена. Керівництво застосовує думка при оцінці вірогідності того,
що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керівництва
при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних допущень, пов›язаних з
конкретними випадками.
Відкладений податок
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов’язань страхових компаній, і не значні суми таких зобов’язань, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується
на аналізі суті операції. При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання
угоди від використання конкретного активу або активів, чи переходить право користування активом в результаті даної угоди.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Договори
оренди, в яких Товариство не передає всі ризики і користь від володіння активом,
класифікується як операційна оренда.
В нашій Компанії такі види оренди відсутні.
Товариство орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором
оренди.
Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди.
Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.Компанія несе витрати по утриманню
орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання в 2015
році склали 244 тис. грн. і були відображені в складі «адміністративних витрат».
Страхування
Договори страхування
Страховий договір, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки, якщо він передає істотний страховий ризик від страхувальника
страховикові.
Договори, згідно з якими страхова компанія приймає на себе значний страховий ризик іншого учасника договору - страхувальника - і зобов’язується компенсувати його збитки у випадку виникнення певних непередбачених обставин (страховий випадок), попередньо обумовленимих обома сторонами, що й виявляють
несприятливий вплив на страхувальника. Непередбачена обставина вважається
такою, якщо на момент укладання договору невідомо:

з якою вірогідністю настане страховий випадок;
час настання страхового випадку;
розмір збитків при настанні страхового випадку.
Договори, згідно з якими страхова компанія зобов’язується покрити збитки,
установлені під час дії договору, але викликані страховим випадком, що настав до
висновку страхового договору.
Договори, згідно з якими страхова компанія зобов’язується покрити збитки,
установлені по закінченню договору, але викликані страховим випадком, що настав під час дії страхового договору.
Договори, згідно з якими застрахованій особі будуть надані послуги за фіксовану плату. Обсяг послуг залежить від типу страхового випадку і обчислюється
відповідно до прогнозу майбутніх ушкоджень майна при тому, що встановити виникнення поломки конкретного майна неможливо.
Договори, згідно з якими один страхувальник (перестрахувальник) компенсує
збитки інших страхувальників (цедентів) на підставі одного або декількох страхових договорів.
Визнання та оцінка страхових договорів
Договір визнається страховим договором у випадку коли за визначені в ньому
права й обов’язки проводиться оплата, або ж до закінчення терміну його дії.
Договір страхування - це письмова угода між страховиком і страхувальником,
згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток в межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на
користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу
тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені
терміни та виконувати інші умови договору.
Основними елементами договору страхування є:
♦ об’єкт страхування;
♦ використання системи страхування;
♦ страхова сума;
♦ страховий тариф за узгодженням сторін;
♦ розмір страхової премії;
♦ термін (строк) страхування;
♦ порядок змін та припинення дії договору страхування;
♦ права, обов’язки та відповідальність сторін договору.
При складанні договору страхування страховикам необхідно керуватися положеннями ст. 16 Закону України «Про страхування», де чітко визначені:
♦ дефініції договору страхування;
♦ необхідні реквізити та обов’язкова інформація;
♦ обов’язки страховика;
♦ обов’язки страхувальника;
♦ порядок виплати страхових сум;
♦ умови відмови у виплаті страховиком відшкодувань тощо.
Технічні резерви
Компанією впродовж 2015 року формувались наступні резерви:
Резервів незароблених премій ( у відповідності до вимог Закону «Про страхування» 86/96-ВР від 07.03.96р. Ст.31 та,Розпорядження №3104 від 17.12.2004р.,
Р.2., п..2.1., Р. 3.,п.3.3. );
Резерв збитків ( резерв заявлених але не сплачених збитків, Розпорядження
№3104 від 17.12.2004р., Р.2., п..2.1, Р.4 ).
Станом на 31.12.2015 довгострокові забезпечення витрат персоналу становлять 4 тис. грн..
Формування страхових резервів Товариства проводиться у відповідності до
вимог чинного законодавства. Відповідно до Закону України « Про страхування».
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства становить 7036 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року Товариство у відповідності з вимогами МСФЗ №4
«Страхові контракти» провело оцінку адекватності визнаних страхових резервів.
Резерви незароблених премій, розраховані таким чином, визнані достатніми страховими зобов’язаннями, в зв’язку з відсутністю страхових виплат. Результати даної
оцінки свідчать, що балансова вартість його страхових зобов’язань станом на 31
грудня 2015 року є адекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків.
Тест на адекватність
Компанія оцінює адекватність визнаних зобов›язань по страхуванню за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівнює ці
розрахунки прогнозованих грошових потоків з балансовою вартістю зобов›язань.
Якщо тест показує, що врахована сума зобов’язань недостатня, то різниця відноситься до збитків звітного періоду. Ці розрахунки проводяться актуарно.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по страхуванню
Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в
процесі страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення
коштів.
Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов›язаних
зі страховою діяльністю Товариства. До неї відносяться заборгованість за частками страхових відшкодувань, позик та аванси різним організаціям
Суми від страхувальників, агентів і перестрахувальників є фінансовими інструментами, які відносяться до дебіторської або кредиторської заборгованості по
страхуванню. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги,
визнається за історичною вартістю.
4. Пояснення та аналітичні данні до фінансової звітності
Активи
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати пов›язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації з вставленою ліквідаційною вартістю рівною нулю.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але
не більше 10 років. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей
нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією. Такі Нематеріальні активи на балансі
Товариства не обліковуються.
Ліцензії на проведення страхової діяльності облікують за історичною вартістю.
Не амортизується.
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складає
380 тис. грн., первісна вартість 545 тис. грн. В 2015 році придбання або реалізація
нематеріальних активів не проводились.
Комп›ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за собівартістю, що
включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й
збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів розраховується відповідно до лінійного методу.
На кінець кожного звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу
генерувати достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом використання.
Нематеріальні активи включають ліцензії на право здійснення страхової діяльності з невизначеним строком корисної експлуатації.
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ПАТ «СК «МИР»
Основні засоби станом на 31.12.2015року
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до
МСБО 16 «Основні засоби».
Об›єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та
вартість його може бути достовірно визначена. До основних засобів відносяться
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за
історичною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об›єкт основних засобів.
Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об›єкта основних засобів.
Ліквідаційну вартість об›єктів основних засобів не розраховується і з метою
амортизації приймається рівною нулю.
Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі Товариства складає 26 тис. грн. ( меблі, комп’ютерна техніка
та офісне обладнання). Впродовж 2015 року було виведення з експлуатації та
списання з балансу основних засобів в зв’язку с повним зносом та непридатністю
для подальшого використання. Амортизація складає 13 тис. грн.
У 2015 році придбання , реалізація, виведення з експлуатації та списання з
балансу основних засобів не проводилось. Об›єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю.Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної комісією.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об›єкта основних засобів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об›єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об›єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям корисності активу.
Нарахування амортизації по об›єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об›єкта.
Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив
знаходиться у місці та у стані, придатному для його використання у спосіб передбачений визнання активу.
Фінансові активи станом на 31.12.2015року
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Товариство класифікує свої фінансові активи по таких категоріях:
- Вкладення в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток і збиток;
- Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть
бути реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка,
валютного курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності
для продажу;
- Позики та Дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиціі , які обліковуються за методом участі в капіталі на суму
2007 тис. грн., та представлені корпоративними правами ТОВ «АВС « БРОК».
Інші довгострокові фінансові інвестиції представлені виключно українськими емітентами та відображені за номінальною вартістю та історичною собівартістю на
суму 83925 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. становить
22316 тис. грн.. та представлена заборгованістю ТОВ «АВС « БРОК» за цінні
папери, термін проведення розрахунку до 30 грудня 2017 року. Керівництво ПАТ
«СК « МИР» прийняло рішення щодо здійснення заходів з приводу визначеності
такої заборгованості.
Дебіторська заборгованість
Таблиця 1
Найменування показника
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість

На
01.01.2015.
(тис.грн.)

На
31.12.2015.
(тис.грн.)

3310

4327

397

5

631
9417

2832
24

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною
вартiстю, визначена як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді резерв сумнiвних боргів не нараховувався, безнадійна заборгованість відсутня.
Грошові кошти
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється
згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.
У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на
даний час, дуже важливо вчасно та виважено диверсифікувати ризики. Для повсякденної роботи та для розміщення інвестиційних ресурсів Товариства вибирає
тільки високо надійних партнерів у банківському секторі
Рейтинг банківських установ, в яких розміщені грошові вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною
чинним законодавством України.
При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався. У 2015 у Товариства немає валютних операцій.
Грошові кошти наведено в таблиці. (тис. грн.)
Таблиця №2
Показники
Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті

31.12.2015
7696
-

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:
Кошти в касі
Поточні рахунки в банках
Депозити до вимоги і депозити більше 3-х місяців вкладу

31.12.2015
85
11
7600

Станом на 31 грудня 2015 року справедлива вартість грошових коштів та їх
еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості.

Зобов’язання та забезпечення
Зобов’язання та умовні активи станом на 31.12.2015року
Облік і визнання зобов›язань та резервів Компанії здійснюється відповідно до
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов›язання та умовні активи».Зобов›язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні
(термін погашення до 12 місяців).
Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною
вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
ПОТОЧНІ ЗОБОВЯЗАННЯ
Поточні кредиторські зобов’язання на 31.12.2015 р. складають: 6003 тис. грн.,
в тому числі
- за розрахунками з бюджетом
5 тис. грн.,
- за розрахунками зі страхування
9 тис. грн..;
- за розрахунками з оплати праці
18 тис. грн.;
- за страховою діяльністю
5861 тис. грн..
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має інші поточні зобов‘язання на суму
110 тис. грн..
Забезпечення станом на 31.12.2015року
Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому
має юридичні або фактичні зобов›язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
надійністю.
Товариство визнає в якості резервів:
- резерв відпусток, який формується щорічно станом на початок року та визначених відрахувань щомісячно.
- технічні резерви. Товариство створює технічні резерви, щоб відобразити оцінку зобов’язань, що виникли за договорами страхування: резерв незароблених премій, резерв заявлених та неврегульованих збитків. Резерв незароблених премій
відображає частину належних страхових премій, яка відноситься до періоду риски, наступного за звітним періодом. Резерв розраховується для кожного договору
страхування згідно з методом «1/4».
У балансі резерви представлені в згорнутому виді :
Таблиця №3 (тис грн.)
Показники
Забезпечення виплат персоналу
Резерв незароблених премій 1/4
Частка перестраховиків в резервах незароблених
премій
Разом:

31.12.2014
35
5349
-2206

31.12.2015
4
7036
-2897

3178

4143

Технічні резерви станом на 31.12.2015року представлені такими категоріями
дозволених активів:
Таблиця №4 (тис. грн.)
грошові кошти на поточному рахунку
банківські вклади (депозити)
права вимоги до перестраховиків
Акції
Грошові кошти в касі
Разом ( більше ніж 7335 тис. грн..):

11
7600
2897
85
10582

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства
України.
Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:
а) не визнавали як зобов›язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх
страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань
збитковості);
б) не проводили взаємозалік щодо активів перестрахування проти відповідних
страхових зобов›язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування
проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;
в) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування.
На виконання застереження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі
-МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО) щодо
обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14,
15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку адекватності зобов›язань
станом на 31.12.2015року з залученням актуарія.
Дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки
Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а
сума доходу може бути достовірно визначена.
Товариство отримує доходи від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя. Договори страхування (страхові поліси) набирають чинності у момент
їх підписання, якщо інше не обумовлене в договорі. Дохід признається, якщо існує
упевненість, що Товариство отримає страхову премію від проведення операцій
страхування. Страхові премії, за вирахуванням долі перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії договорів страхування.
Сума доходу від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя протягом 2015 року склала 5041.5 тис. грн..
Сума (нарахованих) отриманих премій представлена в таблиці.
Таблиця №5 тис. грн.
Показники
Страхові платежі, згідно укладеним договорам страхування ( перстрахування)

2014 рік
16876

2015 рік
18801

Порівняльний аналіз даних за 12 місяців 2014 та 2015 років.
Таблиця № 6 тис. грн.
Вид страхової діяльності
Страхування від нещасних випадків
медичне страхування (безперервне
страхування здоров’я)
страхування здоров’я на випадок
хвороби
страхування наземного транспорту
(крім залізничного)
страхування повітряного транспорту
страхування водного транспорту
(морського внутрішнього та інших
видів водного транспорту)

Надходження страхових платежів
2014
2015
822,2
4912.4

Відхилення
+
4092,2

--

101,7

68,5

33,2

0,7

0,1

0,6

1338,7

1144.5

194,2

0,8

0,8

0

264,9

50,5

214,4

82
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ПАТ «СК «МИР»
страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)
страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ
страхування майна (іншого, ніж
передбачено графами 7 - 12)
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)
страхування відповідальності перед
третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 16)
страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за
непогашення кредиту)
Страхування виданих гарантій ( порук) прийнятих гарантій
страхування фінансових ризиків
Страхування предмета іпотеки від
ризиків випадкового знищення випадкового пошкодження або псування
особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті
авіаційне страхування цивільної
авіації
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти
та об’єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
страхування відповідальності
суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів
Особисте страхування працівників
відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних та пожежних
дружин
Всього:

1819,2

3303,0

1483,8

3465,2

1534,8

1930,4

1949,2

1640,9

308,3

19,4

8,3

11,1

277,3

8,1

269,2

57,2

1797,7

3415,7

2042,0

1740,5
1373,7

0,3

0,1

0,2

2905,1

1966,9

938,2

300,7

163,8

136,9

0,6

0,3

129,0

152,6

0,3

3,1

3,1

0

4,7

2,1

2,6

0,5
16876,2

0,1
18800,6

23,6

1924,4

0,4

Доходи та витрати отримані в 2015 році :
Таблиця №7 тис. грн.
Показники
Страхові відшкодування
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Інші операційні доходи :
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти
Регреси
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
Інші операційні витрати :
Штрафні санкції, пені
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти
Інші фінансові доходи :
Нараховані відсотки по облігаціям
Нараховані відсотки по депозитам
Інші доходи :
Від реалізації фінансових інвестицій
Інші витрати :
Судові витрати

2015рік
712
-35
3198
1105
417
137
280
1286
28
1258
60
60
17623
17623
33162
11

Інші доходи за 2015рік
Товариство отримує інший дохід, який не пов›язаний з проведенням операцій
страхування, а саме: відсотки від депозитів, винагороди по агентським договорам,
тощо.
Інший дохід признається, коли є упевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити.
Дохід признається за вирахуванням витрат на його здобуття в тому періоді, в якому проведена операція.
Інші операційні доходи признані в сумі 8 тис. грн. - винагороди по агентським
договорам .
Інші фінансові доходи, представлені нарахованими відсотками по депозитам
– 60 тис. грн..
Компенсація страхових відшкодувань – 137 тис. грн..
Дивіденди враховуються, як дохід, по мірі їх отримання.
Інші операційні доходи – 273 тис. грн..
Дохід від реалізації фінансових інвестицій – 17 623 тис. грн..
Елементи операційних витрати наведено в таблиці
Таблиця №8 (тис. грн.)
Показники
Матеріальні витрати
Заробітна плата за окладами
Відрахування до соціальних фондів
Амортизація на необоротні активи
Витрати на оренду
Консультаційно-інформаційні послуги
Публікація офіційної інформації
Послуги зберігача та реєстратора

2015 рік
18
543
200
39
244
20
5
27

Послуги рейтингових агенств
Послуги банку
Аудиторські послуги
Утримання офісу
Послуги асістансу
Юридичні послуги, послуги нотаріуса
Разом:

37
34
39
62
12
6
1286

Страхові виплати та відшкодування
Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування.
Товариство відображає суми витрат, пов›язаних із страховими виплатами, у
випадку, якщо є укладений договір страхування, страховий випадок відповідає
ризикам, певним договором страхування як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який
був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового
розслідування.
ПАТ ”СК „Мир” впродовж 2015 року фактично сплачено страхових сум/відшкодувань, в розмірі 712,2 тис. грн.. Поточна заборгованість станом на 31.12.2015
року становить 1237,0 тис. грн., в т.ч : Добровільному страхуванню наземного
транспорту (крім залізничного)” становить 37,0 тис. грн.; «Страхування повітряного
транспорту» 1200,0 тис. грн. ( з урахування в т.ч. курсової різниці 800,3 тис.грн..
). За цією виплатою здійснюється судове впровадження із Російською страховою
компанією «Рослес РЕ ООО». Страхова компанія «МИР» здійснює виплату своєї
частки страхового відшкодування за договором перестрахування космічного апарату. Сплачено 50,00 тис. дол. США., початкова сума збитку становила 100,00 тис.
дол. США. Судове рішення суду першої інстанції, яке відбулося у січні 2016 року
прийняте на користь ПАТ «СК «Мир».
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Прийняте перестрахування
Договір прийнятого перестрахування - це різновид договору страхування, де
страховий ризик ухвалюється від іншого страховика. Отже, усі посилання на договори страхування також ставляться до прийнятого перестрахування.
Передане перестрахування
У рамках своєї підприємницької діяльності Компанія передає ризики в перестрахування, щоб обмежити можливість втрат за допомогою диверсифікованості ризиків. Активи, зобов›язання, доходи й видатки, що виникають із договорів переданого перестрахування, представлені окремо від відповідних активів,
зобов›язань, доходів і видатків від зв›язаних договорів страхування, тому що перестрахувальні механізми не звільняють Компанію від прямих обов›язків перед
своїми страхувальниками.
В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу,
дозволяють керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що
виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову можливість для
ризиків. Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки,
і витрати понесені при їх врегулюванні.
При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків
і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій.
Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як
доходи або витрати від страхової діяльності.
Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків,
які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв незароблених премій.
Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що
страховий ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий
ризик визначений як розумна можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам.
Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :
Таблиця №9 ( тис. грн.)
Показники
частки страхових платежів, належні перестраховикам
частки страхових платежів, належні перестраховикам – нерезидентам
Разом:

2015 рік
12 764
12 764

Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки
на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства
України.
Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності не пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу України та складають в 2015 році – 496 тис. грн.
У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не коригуються на
суми відстрочених податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю, в зв’язку з відсутністю
таких.
4.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Статутний капітал.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється,
не відбувалося.
Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРИЙ» станом на 31 грудня 2015 року згідно Статуту становить 50 050 тис. грн. Статутний капітал сплачений повністю за рахунок грошових
внесків учасників в сумі 50 050 тис. грн.
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону
України «Про акціонерні товариства».
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства має наступну структуру:
Таблиця №10
Розділ власного капіталу
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Інші резерви

Величина, тис .грн.
50050
56884
23002
-16852
0
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Резервний капітал сформований за рахунок прибутку.
Збиток Товариства утворився за рахунок уцінки цінних паперів до справедливої вартості.
5.Розкриття інформації щодо операцій з пов’язаними сторонами
Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про
пов›язані сторони» зв›язана сторона – це фізична або юридична особа, пов›язані
з суб›єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов›язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем
або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень.
Пов’язаними особами для Товариства: є особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною
стороною із Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здійснює
спільний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу Товариства, або материнського підприємства.
Суб’єкт господарювання є пов’язаним із Товариством, якщо виконується будь-яка
з таких умов: суб’єкт господарювання та Товариство, є членами однієї групи (а це
означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє
підприємство під спільним контролем є пов’язані одне з одним); один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого
суб’єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить інший суб’єкт господарювання); обидва
суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один
суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб’єкта господарювання;
Операція зі пов›язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов›язань
між суб›єктом господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов›язаною
стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Станом на 31.12.2015р. власниками акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій є:
юридична особа, резидент України – ТОВ «АВС Фінанс» (код ЕДРПОУ
31612064) володіє 399999600 акціями (складає 79,92% від загальної їх кількості);
фізична особа, резидент України – Бабко В.Л. володіє 66563151 акцією (складає 13,3% від загальної їх кількості).
НАГЛЯДОВА РАДА
Склад наглядової ради Товариства у 2015 році залишено без змін. Підстава
– рішення прийняте на загальних зборах акціонерів Протокол №8 від 24.04.2015
року. Склад - Чупиркін Олександр Іванович, Пономаренко Сергій Михайлович, Іванов Вадим Кирилович.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СТРАХОВИКА
Склад виконавчого органу Товариства на 2015 рік. Головою правління Товариства обрано Бабко Володимира Леонідовича з 24.04.2015р. строком на 3 (три)
роки, Сергєєву Тетяну Антонівну з 24.04.2015р заступником голови правління Товариства строком на 3 (три) роки. ( Протокол №8 від 24.04.2015 року. )
6.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов›язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов›язань стосовно укладених
страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики,
пов’язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику
втрати ліквідності й виробничому ризику.
Керівництво Компанії визначило ризики й розробило процедури по керуванню
ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення правління Компанії.
Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків:
- Страхові ризики
- Фінансові ризики
- Операційні ризики
СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ МИНИ
Страхові ризики - найпоширеніші ризики, з якими Компанія зустрічається щодня.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Компанія піддається фінансовим ризикам через операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, який включає ціну, процентну ставку й валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності. Нижче перебуває опис кожного із цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія застосовує
для керування ними. Вплив цих ризиків виникає в процесі звичайної діяльності
Компанії.
Фінансові активи й фінансові зобов›язання Компанії, включаючи вкладення,
депозити в банках, страхових дебіторів і активи перестрахування, зазнають наступних фінансових ризиків:
• Ринковий ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи/
зобов›язання Компанії, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів поменшатися. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки, ціновий ризик капіталу й валютний ризик;
• Кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у випадку невиконання фінансових зобов›язань.
• Ризик втрати ліквідності: При певних несприятливих обставинах, з метою погашення зобов›язань, Компанія буде змушена продати свої активи по більш низькій ціні, чим їхня справедлива вартість.
КРЕДИТНИЙ РИЗИК - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні
зобов’язання перед страховиком:
Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фінансовим інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як
не зможе виконати своє зобов›язання. Схильність до кредитного ризику виникає
в результаті продажу Товариством продукції на умовах відстрочки платежу та вчинення інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи, але
Товариство має кредит в розмірі 2 тис. ргн., що не є суттєвим показником.
Оцінка управлінським персоналом Товариства кредитного ризику є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуємо кредитні рейтинги
та будь-яку іншу доступну інформацію щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо кредитного
рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу достатності
активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Компанії,
відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України: ПАТ БК «СОЮЗ» ( ЄДРПОУ 35574578 ) uaBBB,
прогноз Стабільний, РА «Кредит-Рейтинг», ПАТ «КСГ БАНК» ( ЄДРПОУ 19364584
) uaBBB-, прогноз Стабільний, РА «Стандарт-Рейтинг» , ПАТ КБ «Євробанк» ( ЄДРПОУ 33305163 ) uaBBB-, прогноз Стабільний, РА «Кредит-Рейтинг».

ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Завданням Компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування.
Найбільш істотним виробничим ризиком, що ставлять під погрозу наявність сервісу високого класу, уважається відсутність кваліфікованого й компетентного персоналу. Компанія проводить роботу щодо підвищення кваліфікаційного рівня персоналу. Плинність кадрів на рівні фахівців середньої ланки і виконавців нижчої ланки
досить низька. Співробітникам також надається щоденна інформаційна підтримка.
На думку керівництва Компанії, мінімізований ризик того, що її співробітник
може навмисно або ненавмисно вплинути на технічний результат страхового продукту, установивши невиправдано низькі ціни або надавши невиправдано високі
знижки. Співробітники повинні керуватись методологією Компанії при розрахунках
ціни страхового продукту. Відхилення від методології необхідні, якщо цього вимагає ситуація на страховому ринку. Відхилення обов›язково узгоджуються з вищим
керівництвом Компанії. Діюча політика знижок визначена правлінням Компанії, і
відхилення від неї не допускаються.
Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками Товариства відіграє механізм нейтралізації ризиків. Його перевага – високий ступінь альтернативності прийнятих управлінських рішень, які залежать від здійснення фінансової діяльності і
фінансових можливостей Товариства. Механізм нейтралізації фінансових ризиків
ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих
фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту значною мірою залежить
від специфіки підприємницької діяльності. До основних механізмів нейтралізації
фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, мінімізація ризику, передача ризику.
Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю
уникнути потенційних утрат, пов’язаних із фінансовими ризиками, однак, з іншого
боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою діяльністю. Крім
того, ухилення від фінансового ризику може бути просто неможливим. Тому, як
правило, цей спосіб застосовується лише до дуже серйозних та великих ризиків.
Утримання ризику працює в поєднанні з внутрішнім страхуванням.
Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та хеджування.
Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом установлення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової діяльності
з метою фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства
рівні. Перелік нормативів (лімітів) залежить від виду ризику, що лімітується.
Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в проведенні протилежних фінансових
операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами на товарній і фондовій біржах.
Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків і
полягає у зменшенні рівня їхньої концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства .
Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу, договору поручительства, біржових угод тощо.
Прийняття ризику на себе - пошук підприємством джерел необхідних ресурсів
для покриття можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких
ресурсів, що залишилися після настання фінансового ризику.
Такі методи дозволять зменшити ймовірність виникнення фінансових ризиків,
створюються спеціальні фонди і резерви для компенсації можливих фінансових
втрат у випадку, коли ризикова подія настала.
Ухвалення стратегічних рішень спрогнозувати ризики, а також використання
вищевказаних методів є управлінським рішенням керівництва Товариства. Такі
методи можуть використовуватися окремо або в певній їх комбінації і можуть доповнюватися іншими, більш спеціальними методами аналізу і прогнозування чинників ризику та методів стратегічного аналізу
Ризик країни Україна
Україна є країною з перехідною економікою і в даний час не має достатньо
розвиненою ділової та законодавчої інфраструктури, включаючи стабільну банківську і судову системи, які існують в країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Сучасна українська економіка характеризується, зокрема, такими явищами,
як низька конвертованість національної валюти за кордоном, валютний контроль,
низький рівень ліквідності на ринках капіталу і триваюча інфляція. В результаті, ведення діяльності в Україні пов›язане з ризиками, які як правило, не зустрічаються в
країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Стабільний і успішний розвиток
української економіки і бізнесу Компанії в певній мірі залежить від ефективності
економічних заходів, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та політичної систем.
7.ІНША ІНФОРМАЦІЯ – СУТТЄВІ ПОДІЇ
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на
фінансово-господарський стан ПАТ та призвести до значної зміни вартості його
капіталу, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок»
Таблиця №11
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-гос- Відомості про
подарський стан ПАТ
наявність подій у
2015 році
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
не було
суму, що перевищує 25% статутного капіталу
Прийняття рішення про викуп власних акцій
не було
Отримання позики або кредиту на суму, що перевине було
щує 25% статутного капіталу
Зміна складу посадових осіб ПАТ (Правління, Нагляне було
дової ради, Ревізійної комісії) – якщо були, то навести
№ Протоколу Заг.зборів, дату – суть змін
Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків
не було
акцій ПАТ
Рішення ПАТ про утворення, припинення його філій,
не було
представництв
Рішення вищого органу ПАТ про зміни розміру статутне було
ного капіталу
Порушення справи про банкрутство ПАТ, винесення
не було
ухвали про його санацію
Рішення вищого органу ПАТ або суду про припинення
не було
або банкрутство ПАТ
Інші важливі події
не було

8. Події після дати балансу
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску
Таблиця №12
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№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перелік подій,
що відбулись після звітної дати

Відомості про наявність подій у
2015 році
відображено
не відображено у
у фінансово- звіті, розкрито у приму звіті
мітках
Визнання дебітора Товариства банне було
не було
крутом
Отримання інформації про значне
не було
не було
зниження вартості запасів на звітну
дату
Розгляд судової справи, що підтверне було
не було
джую наявність у Товариства поточного зобов’язання на звітну дату
Прийняття рішення про суттєву реорне було
не було
ганізацію підприємства
Знищення значної частини активів
не було
не було
внаслідок стихійного лиха
Значні зміни у вартості активів Товане було
не було
риства після звітної дати
Інші важливі події
не було
не було

На дату подання звітності не відбувалися події, які б суттєво вплинули на фінансовий результат за 2015рік.
Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для
затвердження на річних Загальних зборах.
Голова правління				

В.Л. Бабко

Головний бухгалтер				

С.П. Ткач

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
аудиторської фірми ТОВ “Аудит-Стандарт”
щодо річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“МИР ”
станом на 31.12.2015 р.

м. Київ
2016 рік
Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження
фінансової звітності за 2015 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом
обов’язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МИР», (далі по тексту –Товариство).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що
достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за
станом на 31 грудня 2015 року, резульати її діяльності, рух грошових коштів і зміни
в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
1 Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
2 Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
3 Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у
Примітках до фінансової звітності;
4 Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли
таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
1 Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Товариства;
2 Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який
момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності
вимогам МСФЗ;
3 Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
4 Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
5 Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.
Голова Правління
Головний бухгалтер
29 лютого 2016 р.

_________________ В.Л.Бобко
(підпис)
________________ С.П. Ткач

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР »
за 2015 рік
Адресат:

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
Управлінському персоналу ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА « СТРАХОВА КОМПАНІЯ « МИР»
Учасникам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА « СТРАХОВА КОМПАНІЯ « МИР»

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф.
Основні відомості про страхову компанію:
Повна назва

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».

Скорочена назва

ПАТ»СК «МИР»

Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
(юридична адреса)
Дата державної реєстрації
Місце проведення державної реєстрації
Номер запису про включення до
ЄДР
Дата та номер останньої реєстрації дій
Організаційно - правова форма
Телефон/факс
Види діяльності

19209435
04201 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок
5 , офіс 880м.
08.05.2003
Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація
№ 1 556 120 0000 011022

Нова редакція Статуту від 10.06.2015р.
Запис в ЄДР №1 069 1050030025041
акціонерне товариство
(044) 390-08-88
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Чисельність штатних працівників 16
на звітну дату
Кількість відокремлених підроз- Відсутні
ділів
Свідоцтво про реєстрацію фінан- Серія СТ № 297 від 21.08.2004
сової установи видане Держав- Реєстраційний № 11101054
ною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України
Кількість акціонерів, яким нале- Кількість акціонерів, яким належить 10 і більжить 10 і більше відсотків голосую- ше відсотків голосуючих акцій є одна юричих акцій, станом на 31.12.2015р. дична особа - резидент України – ТОВ «АВС
Фінанс» (код ЕДРПОУ 31612064) володіє 399
999 600 акціями (складає 79,92% від загальної їх кількості);
фізична особа, резидент України – Бабко В.Л.
володіє 66 563 151 акцією (складає 13,3% від
загальної їх кількості).
Загальна кількість акціонерів станом на
31.12.2015 становить 184
Відповідальні особи
Голова Правління Бабко В.Л.
головний бухгалтер Ткач С.П.
Опис аудиторської перевірки
Нами була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР», що
є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень, яка складається
з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіту
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а Приміток
до річної фінансової звітності за 2015 рік, що містіть стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснення на предмет повноти, достовірності та
відповідності Концептуальній основі, чинному законодавству, встановленим
нормативам та іншу пояснювальну інформацію (надалі разом – «фінансова
звітність»).
Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої
кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок, проведена
відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015
р. № 320/1 (надалі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 610
«Використання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», Закону
України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції
Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами і доповненнями), Закону України
«Про господарські товариства» № 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року
(зі змінами і доповненнями), Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III
(зі змінами і доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008р. № 514 – ІУ із змінами та доповненнями; інших законодавчих актів
України та нормативних документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в т.ч. рекомендаціям Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, які викладені в Інформаційному повідомлені, затвердженому Розпорядженням Нацфінпослуг № 2316 від 20.11.2012 р.
Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що
закінчився 31.12.2015 року, є МСФЗ та МСБО.
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облікову політику №МИР-07/-ОП від 05.01.2015 року та розкрито
в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ
в 2015 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової
звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і
зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату
складання бухгалтерського балансу.
Протягом звітного 2015 року Товариство дотримувалась принципу незмінності
облікової політики.
Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства, на підставі отриманих відповідних ліцензій на право здійснювати
страхову діяльність. Протягом 2015 року Товариство проводило господарську діяльність виключно зі страхування, перестрахування, на підставі та у відповідності
до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також здійснювало фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління.
Ліцензії на право здійснення страхової діяльності, отримані на підставі Закону
України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-ІІІ від
01.06.2000 року.
Серія та номер ліцензій :АВ № 594081 від 29.09.2011,АВ № 528879 від
21.05.2010,АВ № 528880 від 21.05.2010,АВ № 528881 від 21.05.2010,АВ №
528882 від 21.05.201,АВ № 528883 від 21.05.2010,АВ № 528884 від 21.05.2010,АВ
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№ 528885 від 21.05.2010,АВ № 528886 від 21.05.2010,АВ № 528887 від
21.05.2010,АВ № 528888 від 21.05.2010,АВ № 528889 від 21.05.2010,АВ № 528890
від 21.05.2010,АВ № 528891 від 21.05.2010,АВ № 528892 від 21.05.2010,АВ №
528893 від 21.05.2010,АВ № 528894 від 21.05.2010,АВ № 528895 від 21.05.2010,АВ
№ 528896 від 21.05.2010,АВ № 528897 від 21.05.2010,АВ № 528898 від 21.05.2010.
Термін дії не обмежений.
Згідно розпорядження Нацфінпослуг від 02.07.2015 №1577 в звязку зі зміною
місцезнаходження Товариства було проведено заміну бланків ліцензій на паперових носіях..
Страхової діяльності, що не відповідає виданим ліцензіям ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” у періоді, що перевірявся не проводила.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної професійної думки стосовно повноти, достовірності відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МИР» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової
звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а
також облікових політик, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття інформації у фінансових звітах та примітках. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими
оцінками, відповідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової
звітності відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними
розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінки, які були
ідентифіковані як такі, що мають високий рівень невизначеності попереднього оцінювання, не призводять до значних ризиків.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».
Підстава для висловлення думки.
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія. У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів
та зобовязань, немає змоги дати висновок по вказаних моментах. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в
межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства
та стан справ в цілому. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують
думку, що активи та зобов’язання наявні.
Довгострокові фінансові оцінюються згідно облікових політик за собівартістю,
яка за твердженням керівництва, відповідає номінальній вартості на базі наміру
продажу цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу
невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову звітність, оскільки на
дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не реалізована.
Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних
документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, ні є
суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.
Висловлення думки.
Умовно-позитивна думка .
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», повний комплект фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МИР» за 2015 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан на 31.12.2015 року та його фінансові результати, рух грошових
коштів, власний капітал за 2015 рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до прийнятої концептуальної основи, якою є Міжнародні стандарти фінансової
звітності, чинні на дату балансу.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку «Припущення про безперервність діяльності»
до фiнансової звiтностi, в якій йдеться про те, що, виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» впевнено в безперервності діяльності
та не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність, постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства. Аудиторам на їх запит надана
інформація про фінансовий план та стратегію Товариства на 2016 рік - основні
зміни будуть пов’язані насамперед з страховими продуктами та взаємодією з існуючими та потенційними клієнтами, що дасть змогу Товариству залишатись на
ринку страхових послуг.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що
діяльність і операції Товариства, так само як і діяльність інших компаній в Україні,
перебувають і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Ми не
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Розділ 2 Звіт про інші правові та регулятивні вимоги.
Інформація надана відповідно до пункту 2.9 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
15 вересня 2005 року № 4619), Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та
річних звітних даних страховика, які затверджено Розпорядженням Національної
комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
20 листопада 2012 року №2316 та Інформаційного повідомлення для аудиторів, які
здійснюють перевірку річної звітності страховиків за 2015 рік.
Звіт щодо звітних даних страховика
Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності
страховика стосовно його річної звітності - інформації, що засвідчує особливості
фінансово-господарської діяльності страховика в складі перевіреної звітності про
страхову діяльність за 2015 рік:
- Загальні відомості про страховика;
- Звіт про доходи та витрати страховика;
- Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя;
- Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
- Пояснення щодо операцій перестрахування;
- Умови забезпечення платоспроможності страховика;
- Резерви;
- Пояснення щодо припинення договорів страхування;
- Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;
- Пояснювальна записка до звітних даних страховика;
- Декларація страховика про операції із страхування та перестрахування;
- Звіт про корпоративне управління страховика;
- Журнали реєстрації договорів страхування;
- Журнал реєстрації заяв про настання страхового випадку.
Валюта подання Звітних даних страховика за 2015 рік відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч з одним десятковим знаком.
Протягом 2015 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МИР» здійснювало діяльність зі страхування, перестрахування, на
підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також
фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та
їх управління, агентську діяльність на користь інших страховиків.
Державного страхування та страхування життя Товариство не здійснювало.
Діяльність проводилась відповідно до отриманих ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг .
Відповідно до вимог пункту 1.17 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності вищезазначені ліцензії розміщені у доступному для огляду місті в офісі
компанії.
Пріоритетними видами діяльності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» в поточному звітному періоді були такі види страхування: добровільне страхування від нещасних випадків на суму 5082,2 тис.
грн.; страхування вантажів та багажу на 3420,4 тис. грн..
Основні показники діяльності
Інформація, яка відображена у Розділі 3 «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя» відповідає даним бухгалтерського обліку:
Загальна сума надходження страхових платежів за 2015 рік з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя складає 20537,50тис.грн. Пріоритетними видами страхування для Товариства в 2015 році стало страхування
добровільне страхування від нещасних випадків, частка якого в загальному обсязі
страхових платежів склала 24,74% та страхування вантажів та багажу, частка
якого в загальному обсязі страхових платежів склала 16,65%.
Було укладено 2632 договорів страхування в т.ч. з страхувальниками фізичними особами 2237 договорів, із страхувальниками юридичними особами 395
договорів.
Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування , укладеними на протязі 2015 року, склав 24744052,75 тис. грн
Страхові виплати( відшкодування) складають 712,4 тис. грн., в т.ч. фізичним
особам 708,30 тис. грн.. юридичним особам 4,10 тис. грн.
Максимальна відповідальність страхової компанії по окремому об’єкту страхування на кінець звітного періоду не перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів. По всім страховим ризикам, де
прийняті на себе страхові зобов’язання перевищують вказану межу, страховиком
укладені договори перестрахування.
Інформація, яка відображена у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування за 2015 рік» відповідає даним бухгалтерського обліку:
Загальна сума
надходження страхових платежів за 2015 рік з видів
обов’язкового складає 322,90 тис. грн.
Було укладено 81 договорів страхування в т.ч. з страхувальниками фізичними особами 2 договори , із страхувальниками юридичними особами 79 договорів.
Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування , укладеними на протязі 2015 року, склав 181767,98 тис. грн.
Пріоритетним видом діяльності в звітному періоді з обов’язкового виду страхування було Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, частка якого у загальному обсязі страхових
платежів з обов’язкового страхування склала 50,72%.
Перевіркою встановлено, що умови укладених договорів страхування та перестрахування відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг Правилам страхування по відповідних видах. Невиконаних страхових зобов’язань станом на 31.12.2015 Товариство
не має, крім тих по яких строк виплати не настав.
Невиконаних страхових зобов’язань, заборгованості перед страхувальниками
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” за
станом на 31.12.2015 не має.
Збиткових видів страхування за звітний період було по двом видам страхування. Перестрахувальником ПАТ СК “МИР” було укладено Договір №
ОП01/01/2015-ЕЗ, непропорційного облігаторного перестрахування на базі ексцедента збитку за ліцензіями добровільного страхування майна, добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного
страхування фінансових ризиків, добровільного страхування кредитів з метою
забезпечення фінансової стабільності та безперешкодного виконаня власних
зобовязаннь по оригінальним договорам страхування та перестрахування за
відповідними ліцензіями, які укладалися ПАТ СК “МИР” в якості Страховика (Перестраховика) як у звітному та попередніх періодах, так і будуть укладатися у
майбутніх періодах. Таким чином укладання Договору № ОП01/01/2015-ЕЗ непропорційного облігаторного перестрахування на базі ексцедента збитку надало
змогу для ПАТ СК “МИР” шляхом відповідного придбання перестрахувальних
ємностей за допомогою цього облігаторного Договору перестрахування убезпечити власний фінансовий стан при настанні страхових випадків за оригінальними
Договорами страхування за вищенаведеними ліцензіями і вчасно та у повному

86

№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПАТ «СК «МИР»
обсязі проводити виплати страхових відшкодуваннь за ними на протязі всього
перестрахованого періоду.
В 2015 році було достроково припинено дію 32 договори страхування за
заявою страхувальника на суму 2059,8 тис. грн.
Операції з перестрахування проводяться Товариством з метою забезпечення
належного рівня платоспроможності та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Пояснення щодо операцій перестрахування наведені в розділі 5
Звітних даних страховика за 2015 рік.
Частка страхових платежів, належна перестраховикам складає 12763,8 тис. грн.
За звітний рік одержано128,7 тис. грн. компенсацій часток страхових відшкодувань від перестраховиків.
Заборгованість Товариства перед перестраховиками за договорами перестрахування на кінець звітного періоду має поточний характер.
Страхові резерви.
Формування та облік страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя, визначені обліковою політикою Товариства у відповідності до
вимог Закону України “Про страхування” та “Правил страхування”, що затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Частки
перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування
визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів.
Станом на 31.12.2014 р. згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» Товариство провело перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з
використанням актуарного методу розрахунку. Оцінку адекватності страхових
зобов’язань проведено фахівцем з актуарної та фінансової математики. За результатами актуарної перевірки розмір визначених страхових резервів є достатнім
для наступних страхових виплат.
Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах
відображаються за окремими статтями балансу товариства і становлять відповідно на звітну дату 31.12.2015:
- Страхові резерви складають 7335 тис. грн.;
- Частка перестраховика у страхових резервах складають 2897 тис. грн.
Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено.
В порядку формування розміру частки перестраховиків у резервах незароблених премій під час аудиторської перевірки порушень не встановлено.
Прийнятні активи, якими представлено резерви, відповідають критеріям
якості активів страховика та диверсифікованості, встановленими Положенням
Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741.
Технічні резерви представлені наступними категоріями активів:
- грошові кошти на поточних рахунках – 11 тис. грн. (1%); Норма макс 30
- банківські вклади ( депозити) – 4510,20 тис. грн. (61%); Норма макс 70 (1*20)
- права вимоги до перестраховиків – 2814,60тис. грн. (38%). Норма макс 50
Представлення страхових резервів окремими категоріями активів здійснено
Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується достатністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових резервів. Політика щодо формування та оцінки резервів, обліку активів Товариством
дотримується. Негативного впливу істотних операцій з активами на дотримання
страховиком вимог до платоспроможності і розміщення страхових резервів не виявлено.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» кошти страхових
резервів розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та диверсифікованості.
Кошти страхових резервів представлені активами, які розміщені з дотримання
вимог Закону України «Про страхування».
Норматив достатності активів протягом періоду, що перевіряється, має позитивне значення.
Оцінка прийнятних активів здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ з урахуванням Положення № 741 за справедливою вартістю.
Забезпечення платоспроможності Товариства
Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування»
Товариство відповідно до обсягів страхової діяльності підтримує належний рівень
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).
Станом на 31.12.2015 року сплачений статутний фонд 50050 тис. грн.
Гарантійний фонд
79886 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) 112704 тис. грн.
Нормативний запас платоспроможності 2235,40тис. грн.
Перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності становить 110468,60 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності Товариства (нетто-активи) на звітну дату
31.12.2015 становить 112704 тис. грн. при розрахунковому нормативному значенні 2235,4 тис. грн. Величина перевищення становить 110468,6 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності Компанії за період з 01 січня 2015 р. по 31
грудня 2015р. на будь-яку дату перевищує розрахунковий нормативний.
Згідно нормативним вимогам здійснення страхової діяльності (Ліцензійні
умови) вартість чистих активів страховика ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” на останню звітну дату 31.12.2015
р. перевищує зареєстрований статутний капітал.
Надаємо інформацію відповідно до пункту 2.9 Порядку та Інформаційного повідомлення для аудиторів, які здійснюють перевірку річної звітності страховиків
за 2015 рік:
Щодо можливості (спроможності) страховиком безперервно здійснювати свою
діяльність протягом найближчих 12 місяців
Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог
МСА 570 «Безперервність» 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 сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування підприємства. Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо
увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку
політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих
умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом страховика облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову
звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності

На нашу думку, принципи побудови, методи i процедури застосування
облiкової полiтики пiдприємства, яка затверджена наказом “Про облікову політику”
№№МИР-07/-ОП від 05.01.2015 року в цiлому вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ та
нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звітності страховика. Товариством застосовується необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських
операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної
та змiстовної iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання податкової
та статистичної звiтностi. Зміни в обліковій політиці Товариства у 2015 році відбулись в частині змін чинного законодавства України та в складі МСФЗ.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування,
безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності,
можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення,
які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття
інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фінансова звітність за 2015 рік не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне
продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Щодо збільшення розміру статутного капіталу - дотримання вимоги щодо такого збільшення винятково у грошовій формі для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів.
Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі вчасно в сумі
50050 тис. грн. ( п’ятдесят мільйонів п’ятдесят тисяч гривень), розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року, відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, сплачено повністю виключно у грошовій формі у встановлені законодавством терміни в повному обсязі.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
про те, що перший випуск акцій здійснювалось Товариством з додержанням правил та вимог відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу»,
акції були сплачені в термін та способом, передбаченим установчими документами, наведено достовірно.
Протягом 2015 року емісії цінних паперів Товариство не здійснювало, твердження управлінського персоналу Товариства щодо забезпечення випуску цінних
паперів відсутнє, змін в розмірі статутного капіталу на протязі 2015 року не відбувалось.
Щодо перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим
розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду.
Вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства визначена з урахуванням
«Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової
звітності).
Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика розраховані як величина
визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов’язань, прийнятих до розрахунку та залишкової вартості нематеріальних активів та складають 112704 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю
чистих активів і статутним капіталом становить 62654 тис. грн. Вартість чистих
активів більша від розміру статутного капіталу, який складає 50050 тис. грн.., таке
становище відповідає вимогам законодавства, зокрема частині третій статті 155
Цивільного кодексу України та вимогам пункту 2.5. розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 40 (зі змінами та доповненнями).
Щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності протягом звітного року.
Фактичний запас платоспроможності Товариства (нетто-активи) на звітну
дату 31.12.2015 становить 112704 тис. грн. при розрахунковому нормативному
значенні 2235,40тис. грн. Величина перевищення становить 110468,6 тис. грн.
Аудитор при виконанні завдання щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
протягом звітного року отримав достатні докази на підставі здійснених розрахунків про те, що фактичний запас платоспроможності Товариста за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року на будь-яку дату перевищує розрахунковий
нормативний запас платоспроможності. Товариство дотримується вимог статті 30
Закону України “Про страхування” (85/96-ВР) щодо підтримання належного рівня
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) на будь - яку дату.
Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом
на дату розрахунку зазначених показників.
В фінансовій звітності Товариства розкрита інформація щодо дотриманя вимог п. 2.1.2 ст.2.1 розділ 2 Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів,
затверджених Держкомфінпослуг України 23.12.2004 року №3178 (зі змінами та
доповненнями), надано твердження управлінського персоналу про те, що протягом 2015 року Товариство мало ліцензії на здійснення діяльності з обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів та проводило господарську діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. На нашу
думку перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (неттоактивів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше
ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на
дату розрахунку зазначених показників достовірне.
Щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.
В Товаристві розроблені положення щодо ведення обліку договорів страхування і вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації
договорів страхування (перестрахування) та страхових полісів відповідає чинним
нормативним актам – здійснюється в єлектроному вигляді з фіксуванням основних
показників умов договорів по видам страхування. Наявні журнали обліку договорів
страхування (перестрахування) по об’єктах та видах страхування зберігається в
паперовому вигляді, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал заяв
про настання страхового випадку ведеться належним чином.
При складанні договору в Товаристві керуються положеннями ст. 16 Закону
України «Про страхування».
Аудитор підтверджує, що умови укладених договорів страхування та перестрахування відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України Правилам страхування по відповідних видах.
Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, у кожному конкретному випадку,
з урахуванням обставин вимоги, інформації, наданої оцінювачами збитку, а також
історичних фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються і оновлюються, коли з’являється нова інформація. Резерви
формуються на підставі інформації, що є зараз. Проте кінцеві зобов’язання можуть
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змінюватися в результаті наступних подій. Складнощі в оцінці резервів також відрізняються в різних областях бізнесу залежно від складності вимог і об’єму вимог у
кожному окремому випадку з врахуванням дати виникнення вимоги і затримок в заяві збитку. Достатність страхових технічних резервів контролюється на регулярній
основі за допомогою проведення тесту на достатність зобов’язань, виконуваного
в розрізі ліній бізнесу.
Щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих
страхових резервів у звітному році відповідно до вимог законодавства з урахуванням висновків актуарія в актуарному звіті за звітний рік.
Формування страхових резервів здійснюється у відповідності з Правилами
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, які затверджені Розпорядженням Держфінпослуг
України від 17.12.2004 року №3104, на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами
страхування. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за
видами страхування визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів.
Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах
відображаються за окремими статтями балансу товариства і становлять відповідно на звітну дату 31.12.2015:
- Страхові резерви складають 7335 тис. грн., в т.ч. резерв збитків або резерв
належних виплат складає 299 тис. грн., резерв незароблених премій складає
7036 тис. грн..
- Частка перестраховика у страхових резервах складає 2897 тис. грн.
На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти»
та рекомендацій Нацкомфінпослуг Товариство здійснило перевірку адекватності
страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку станом
на 31.12.2015 року з залученням актуарія методу розрахунку станом на 31.12.2015
року з залученням фахівця з актуарної математики Бабко В.Л. Щодо результату
перевірки адекватності страхових зобов’язань, сформовані резерви є достатніми
для виконання майбутніх зобов’язань. Звіт залучено до звітних даних Страховика
за 2015 рік.
Щодо дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості
активів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослу.
Прийнятні активи, якими представлено резерви, відповідають критеріям
якості активів страховика та диверсифікованості, встановленими Положенням
Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741.
Технічні резерви Товариства представлені наступними категоріями активів:
- грошові кошти на поточних рахунках – 11,0тис. грн. (1%); Норма макс 30
- банківські вклади ( депозити) – 4510,2тис. грн. (61%); Норма макс 70 (1*20)
- права вимоги до перестраховиків – 2814,6тис. грн. (38%). Норма макс 50
Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено.
В порядку формування розміру частки перестраховиків у резервах незароблених премій під час аудиторської перевірки порушень не встановлено.
Представлення страхових резервів окремими категоріями активів здійснено
Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується достатністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових резервів. Політика щодо формування та оцінки резервів, обліку активів Товариством
дотримується. Негативного впливу істотних операцій з активами на дотримання
страховиком вимог до платоспроможності і розміщення страхових резервів не виявлено. Норматив достатності активів протягом періоду, що перевіряється, має
позитивне значення.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» кошти страхових
резервів розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та диверсифікованості.
Кошти страхових резервів представлені активами, які розміщені з дотримання
вимог Закону України «Про страхування».
Щодо оцінки можливості виконання страховиком протягом звітного року прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями
у структурі страхового портфелю страховика.
В перевіряємому періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування
у відповідності з чинними ліцензіями. Товариством визначено укладання договорів
перестрахування, якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів.
Облік операцій з перестрахування ведеться по договорам перестрахування.
Частка перестраховиків у страхових резервах складає 2897тис. грн.
Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування перестраховику здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом страховими тарифами.
Перевіркою операцій з перестрахування відповідно до вимог статті 12 Закону
України «Про страхування» порушень не встановлено. Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика не має.
Щодо істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів,
встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10%.
Нам не відома інформація стосовно істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на
10%. Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
про те, що протягом 2015 року Страхова компанія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” мала істотні операції з активами, які
здійснював страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання
страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж
на 10% – відсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього питання.
Щодо запровадження страховиком системи управління ризиками
На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками
у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія управління
ризиками, яка затверджена рішенням наглядової ради Товариства від 01.07.2014
року, Наказ №01-2014/СУР від 01.07.2014 року.
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку,
упередження та уникнення.
Здійснення управління ризиками Товариством проводиться згідно впровадженою стратегією управління ризиками, яка затверджена Наглядовою Радою від
01.07.2014 року, Наказ №01-2014/СУР від 01.07.2014 року.: визначається специфічністю страхування як сфери бізнесу і пов’язано із діяльністю страховика, яка

складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур контролю за операційною діяльністю.
Щодо адекватності організації та проведення страховиком внутрішнього аудиту (контролю).
ПАТ«СК «Мир» дотримується принципів корпоративного управління. Принципи корпоративного управління визначені в Кодексі корпоративого управління ПАТ
«СК «Мир». http://sk-mir.com/upload/Codex_copr_upr.pdf
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до Статуту.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Правління);
- Ревізійна комісія.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає
вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом
України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.
Поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства здійснювало Виконавчий
орган Товариства, який очолює Голова Правління. Протягом 2015 року змін у складі виконавчого органу не відбувалось.
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Товариством, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 20.08.2014
року, Протокол № 05/14, запроваджена посада внутрішнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі системи внутрішнього контролю, відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства», були отриманні докази, які дозволяють нам сформувати судження:
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві
відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;
наведена інформація про стан корпоративного управління у річному звіті акціонерного товариства у розділі «Інформація про стан корпоративного управління»
повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного
управління Товариства та результати їх функціонування.
Підсумкова інформація щодо фінансової звітності.
 На нашу думку, аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими
оцінками, відповідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової
звітності відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними
розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінки, які були
ідентифіковані як такі, що мають високий рівень невизначеності попереднього оцінювання, не призводять до значних ризиків.
 Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року в
розмірі 126426 тис. грн., у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена
у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.
 Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2015
року в розмірі 13342 тис. грн., у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.
 Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня
2015 року в розмірі 113084 тис. грн. в усіх суттєвих аспектах відповідає МСБО та
МСФЗ, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
 Розкриття інформації про те, що станом на 31.12.2015 року Товариство
мало непокритий збиток у розмірі 16852 тис. грн., відповідно до МСБО та МСФЗ,
наведено достовірно.
 Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
про те, що в 2015 році Товариство не розподіляло і не виплачувало дивіденди,
наведено достовірно.
 Ми проаналізували інформацію щодо наявності у Товариства подій після
дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, та прийшли
до висновку, що ці події не можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх
запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну
основу для формування висновку щодо звітних даних страховика ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» за 2015 рік:
дані річної звітності страховика за 2015 рік складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не
суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих форм звітності відповідають один одному;
річні звітні дані страховика за 2015 рік подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, показники діяльності страховика відповідно вимогам Порядку складання
звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. №39;
формування та розміщення страхових резервів страховика в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р.
№85/96-ВР з врахуванням вимог Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України 17.12.2004 р. № 3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
10.01.2005 р. за №19/10299 та Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року №741 ”Про затвердження
Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості
та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших,
ніж страхування життя”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2009
року за №1099/17115 зі змінами та доповненнями;
належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) в
2015 році дає підставу стверджувати, що Товариство забезпечує достатню власну платоспроможність згідно вимог п. 2.5 розділ 2 Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 15-09-2003 року
№805/8126.
страхова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» , що складені
у відповідності з вимогами Закону України “Про страхування” та в розрізі видів
страхової діяльності, які відповідають отриманим ліцензіям.
Розділ 3. Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до
інших законодавчих та регулятивних вимог щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».
3.1. Основні відомості про аудиторську перевірку
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ПАТ «СК «МИР»
Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки відповідає вимогам Закону України
«Про аудиторську діяльність», Мiжнародним стандартам контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; Міжнародним стандартам
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендаціям Національної Комісії з цінних паперів
та фондового ринку України.
Аудит здійснювався шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за Міжнародними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (звіту) як незалежної професійної думки. Надана Товариством інформація, а також отримані в ході перевірки
дані, тестувалися на наявність та одночасно відсутність суттєвих розбіжностей між
показниками фінансової звітності та даними бухгалтерського обліку Товариства .
Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення ступеня
аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок
про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки
і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці
існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні перевірки.
Аудит виконувався за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів та конкретних методик, які ґрунтуються на принципах незалежності,
професійної етики, об’єктивності та компетентності, конфіденційності та доброзичливості.
В процесі проведення аудиту був виконаний необхідний комплекс процедур
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:
- переддоговірний комплекс процедур та прийняття завдання до виконання;
- планування аудиту;
- оцінка внутрішнього контролю;
- ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та рівня суттєвості;
- визначення аудиторської вибірки, виконання тестів контролю та виконання
процедур по суті;
- виконання аналітичних процедур;
- аналіз робочої документації;
- контроль якості виконання завдання;
- складання аудиторського висновку,
та інші.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Масштаб перевірки становить: документальним методом 60%, розрахунковоаналітичним - 70% від загального обсягу документації.
Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2015 рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків
від загальної кількості первинних документів.
Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої
кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок. Аудитори використовували принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до
уваги тільки суттєві помилки.
Оцінка суттєвості зроблена аудитором відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» в сукупності з
використанням положень Міжнародного стандарту аудиту 400 «Оцінка ризиків та
внутрiшнiй контроль». Здійснені аудиторські процедури дають можливість фіксувати суму активів, зобов’язань, власного капіталу відображених в фінансовому
звіті Товариства станом на 31.12.2015 року, в межах рівня суттєвості, визначених
з урахуванням листа Міністерства фінансів України « Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності» від 29.07.2013 року № 04230-04108.
Згідно наказу № 15/ПАТ-ІН від 20.11.2015 проведена повна інвентаризація
матеріалів, необоротних активів, фінансових вкладень, наявності грошових коштів, розрахунків з дебіторами і кредиторами у відповідності з Положенням про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Мінфіну України
від 02.09.2014 року № 879.
У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, немає змоги дати висновок по вказаних моментах.
На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія. За оцінкою
аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові
звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність
Товариства та стан справ в цілому. Дані факти були підтверджені за результатами здійснених альтернативних процедур методом вибіркового огляду основних засобів – офісна техніка, меблі, які знаходяться в офісі Товариства, які
використовує Товариство в фінансово-господарській діяльності. Аудиторами
проведено співставлення облікових залишків підприємства, за результатами
якої не можна стверджувати, що інформація наведена в фінансовій звітності
про наявність залишків основних засобів станом на 31.12.2015 року, не є достовірною або викривленою
Відповідальність за підготовку фінансової звітності покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі
інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки.
Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.
Аудиторами перевірена наступна документація:
 Установчі документи, накази;
 Положення про облікову політику та його застосування;
 Банківські та касові документи;
 Договори господарської діяльності та додатки до них;
 Накладні, акти, інші первинні документи ;
 Фінансова звітність Товариства на 31.12.2015 року;
 Розшифровки окремих статей балансу, звіту про фінансові результати;
 Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.
Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та
присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2015 рік. Вибірково були
перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного
обліку, інші первинні документи.
Аудитори вважають, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку. Проведена нами аудиторська
перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї
звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52
МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не
абсолютний, рівень упевненості.
3.2. Організація бухгалтерського обліку та характеристика статей фінансової звітності Товариства
Інформація, що міститься у цьому розділі, базується на даних бухгалтерського
обліку, звітності та документах, що були надані аудитору керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Бухгалтерський облік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» організовано відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року. Для бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків та Інструкцію по його застосуванню № 291 від 30.11.99 р. у редакції наказу Міністерства фінансів України від
09.12.2011 N 1591) , які діють в Україні. Товариство самостійно визначає порядок
аналітичного обліку та використовує відповідні субрахунки.
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облікову політику №МИР-07/-ОП від 05.01.2015 року та розкрито в
Примітках до фінансової звітності. Бухгалтерський облік у Товаристві впроваджено
за журнально-ордерною формою та ведеться з використанням пакету прикладних
програм . Стан бухгалтерського обліку задовільний і відповідає вимогам діючого
нормативного законодавства.
Протягом звітного 2015 року Товариство дотримувалась принципу незмінності
облікової політики. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності
Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансову звітність підготовлено управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку
відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в
Україні, і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий
стан Товариства.
Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Розкриття інформації за видами активів.
Необоротні активи.
Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складає
380 тис. грн., первісна вартість 545 тис. грн. В 2015 році було придбано нематеріальних активів на 4 тис. грн..
Нематеріальні активи включають:
ліцензії на право здійснення страхової діяльності з невизначеним строком
корисної експлуатації;
програмний комплекс «Универсал» для обліку операцій, пов’язаних з діяльністю компанії.
Основні засоби
Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО
16 « Основні засоби» .
Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі Товариства складає 26 тис. грн. ( меблі, комп’ютерна техніка
та офісне обладнання). Протягом 2015 року було проведено виведення з експлуатації та списання з балансу основних засобів в звязку с повним зносом та
непридатністю для подальшого використання.. Амортизація складає 13 тис. грн.
Згідно з обліковою політикою за МСФЗ при визначенні оцінки основних засобів
після визнання таких активом, Товариство застосовує модель собівартості. Строк
корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.
Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта.
Товариство в 2015 році не здійснювало переоцінку основних засобів. За результатами інвентаризації станом на 31.12.2015 року постійно діюча інвентаризаційна комісія прийшла до висновку, що на момент огляду основні засоби, що
знаходяться на балансі компанії, обліковуються по реальній ціні та не потребують
дооцінки чи переоцінки.
Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».
Товариство орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором
оренди.
Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Товариство орендує приміщення за адресою: 04201, Україна, м. Київ, вулиця Юрія
Кондратюка, будинок 5, офіс 880.Компанія несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання в 2015 році склали
244 тис. грн. і були відображені в складі «адміністративних витрат».
Довгострокові фінансові інвестиції
Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається в фінансовій
звітності згідно МСБО 32 « Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові
інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиціі , які обліковуються за методом участі в капіталі на суму
2007 тис. грн.. та представлені корпоративними правами ТОВ «АВС « БРОК».
Станом на 31.12.2015р. за даними обліку та звітності Товариства довгострокові
фінансові інвестиції (Інші фінансові інвестиції) складають 83925 тис. грн.. У складі Інших фінансових інвестицій відображено вартість акцій виключно українських
емітентів, які
утримуються для подальшого продажу, ринкових котирувань за
акціями даних емітентів не має. В звітному періоді проведена уцінка акцій до
номінальної вартості . Управлінський персонал визнав збитки від зменшення корисності даних акцій на суму 15 438 тис. грн. та результат знецінення таких акцій
був відображений у фінансовій звітності.
Довгострокові фінансові оцінюються згідно облікових політик за собівартістю,
яка за твердженням керівництва, відповідає номінальній вартості на базі наміру
продажу цих інвестицій. Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу
невиконання наміру продажу таких інвестицій на фінансову звітність, оскільки на
дату складання аудиторського висновку дія продажу ще не реалізована.
Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. становить
22316 тис. грн.. та представлена заборгованістю ТОВ «АВС « БРОК». за цінні
папери термін проведення розрахунку до 30 грудня 2017 року . Керівництво ПАТ
«СК « МИР» прийняло рішення щодо здійснення заходів з приводу визначеності
такої заборгованості.
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Інвестиційна нерухомість.
Згідно МСФО №40 «Інвестиційна нерухомість» інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення капіталу, або в їх поєднанні. На балансі Товариства станом на 31.12.2015 року інвестиційна нерухомість — нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання)
з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, не утримується та не обліковується.
Оборотні активи.
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Запаси
Облік запасів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 2 « Запаси» .
Запаси Товариства визнаються, оцінюються та обліковуються згідно діючим
нормативним вимогам МСБО 2 «Запаси».
Запаси утримуються для споживання під час надання послуг зі страхування
та управління підприємством за собівартістю.Станом на 31.12.2015 р. за даними
обліку та звітності Товариства виробничі запаси (паливо, запасні частини, інші матеріали) обліковуються за чистою вартістю ркалізації – 4 тис. грн.
Облік поточних фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності
згідно МСБО 32 « Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка» , МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації».
Станом на 31.12.2015р.:
-дебіторська заборгованість за послуги складає 4327 тис. грн.;.
-дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 5 тис. грн.;
-дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом
на 31.12.2015 складає 2832 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість складає 24 тис. грн.
Частка перестраховика у страхових резервах , у тому числі резервах незароблених премій становить 2897 тис. грн..
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною
вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв
сумнівних боргів у зв`язку з відсутністю підстав для нарахування. Погашення заборгованості поточними дебіторами очікується протягом року.
Облік грошових коштів.
Безготівкові та готівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. Облік касових операцій ведеться згідно вимог
«Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р.
№637 із змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів Товариства становить
7696тис. грн., та складається з залишку на поточному рахунку в сумі 11 тис.
грн., що підтверджується виписками банку, з залишку в касі в сумі 85 тис. грн., що
підтверджується інвентаризацією каси, з залишків на депозитних рахунках банків
на суму 7600 тис. грн..
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання. Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог
щодо кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу
достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою
шкалою, визначеною Законодавством України.
Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду,
зменшились і відповідно складають 126426 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»). Зменшення загальної вартості активів відбулось, в основному, за рахунок
зменшення довгострокових фінансових інвестицій( Інших фінансових інвестицій)
Товариства..
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів
в фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА
КОМПАНІЯ „МИР”.
Розкриття інформації щодо реальності розміру зобов’язань та резервів.
Інформація про зобов’язання і резерви, яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ).
Довгострокові забезпечення та резерви
Облік і визнання забезпечень резервів Товариства відображається в фінансовій звітності згідно МСБО37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи» .
Забезпечення наступних витрат і платежів
Станом на 31.12.2015 р. за даними обліку та звітності Товариства забезпечення наступних витрат і платежів складають:
 страхові резерви становлять - 7335 тис. грн., в т.ч. резерв збитків або резерв
належних виплат - 299 тис. грн;
 поточні забезпечення (операційні витрати на виплату відпусток працівникам)
– 4тис. грн.
Iнформацiя щодо зобов’язання та забезпечення, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i
вiдповiдно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Довгострокові зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, збільшились і відповідно складають 7339 тис. грн.. (ряд.1595 форми
№1 «Баланс»). Збільшення довгострокових зобов’язань Товариства відбулось
за рахунок збільшення розміру страхових резервів.
Підтвердження достовірності
розкриття інформації про поточні
зобов’язання.
Поточні кредиторські зобов’язання на 31.12.2015 р. складають: 6003 тис. грн.,
в тому числі
- за розрахунками з бюджетом
5 тис. грн.,
- за розрахунками зі страхування
9 тис. грн..;
- за розрахунками з оплати праці
18 тис. грн.;
- за страховою діяльністю
5861 тис. грн..
- інші поточні зобов‘язання на суму 110 тис. грн..
Поточні зобов’язання відображено за сумою погашення.
Поточні зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного
періоду, зменшились і відповідно складають 6003 тис. грн.. (ряд.1695 форми №1
«Баланс»). Зменшення короткострокових зобов’язань Товариства, в основному,
відбулось за рахунок зменшення розміру інших поточних зобов’язань.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення
зобов‘язань у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР”.
Підтвердження достовірності розкриття інформації про власний капітал
Товариства.
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Статутний капітал.
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».Сформований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” на дату перевірки
відповідає вимогам статей 2, 30 Закону України «Про страхування» з урахуванням вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 40 від 28.08.2003 року та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про страхування» на час реєстрації Товариства. Статутний капітал розміром 50050 тис. грн. станом на 31.12.2015 року сформований
у повному обсязі та сплачений виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, відповідає Статуту, який зареєстрований належним чином.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється,
не відбувалося.
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства складає 113 084 тис.
грн. та має наступну структуру:
Таблиця 1
Розділ власного капіталу
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Інші резерви
Всього власного капіталу

Величина, тис .грн.
50050
56884
23002
-16852
0
113084

Додатковий капітал в сумі 56884 тис. грн сформовано за рахунок нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальним зборів акціонерів.
Резервний капітал в сумі 23002 тис. грн.. сформований за рахунок нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальним зборів акціонерів.
Збиток Товариства складає 16852 тис. грн та утворився , в основному, за
рахунок уцінки довгострокових фінансових інвестицій ( акцій) до номінальної
вартості .
На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу
для формування аудиторського висновку про достовірність відображення власного капіталу у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” .
Підтвердження достовірності розкриття інформації про доходи та витрати .
Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та
оцінки доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від
звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід».
Товариство дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається
за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід , а сума доходу може бути достовірно
визначена.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат
є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які
здійснюються з метою отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2015 рік
Доходи це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або
зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу.
У 2015 році загальний дохід склав 23142 тис. грн.. в т.ч.
- чистий дохід від реалізації становить 5042 тис. грн.,
- інші операційні доходи становлять 417 тис. грн.;
- інші фінансові доходи становлять 60 тис. грн.;
- інші доходи становлять 17623 тис. грн.. що є доходами від реалізації фінансових активів.
Визнання витрат за 2015рік
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання, які можуть бути надійно виміряні.
Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей
доходів. Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв’язок з доходом може прослідити лише в цілому або побічно,
витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу раціонального розподілу.
Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати
не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.
Загальні витрати Товариства в 2015 році складають 39994тис. грн.. в т.ч. :
Адміністративних витрат на суму 1105 тис. грн.;
Витрати на збут 3198 тис. грн.;
Інших операційних витрат на суму 1286 тис. грн.;
Інших витрат на суму 33162 тис. грн..
Витрати з податку на прибуток 496 тис. грн..
Витрати від зміни інших страхових резервів становлять 35 тис. грн..
Понесені збитки за страховими виплатами становлять 712 тис. грн.
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий збиток у сумi 16852 тис. грн..
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку достовірно відображений у формі звітності «Звіт про фінансові результати». Облiкова полiтика Товариства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає
всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України для складання
фiнансової звітності страховиків.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток реально відображена
у бухгалтерському обліку, тотожна даним фінансової звітності та відповідає МСФЗ
щодо визнання, класифікації та оцінки активів та зобов’язань.
Звіт про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух
грошових коштів».
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Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових
звітів змогу оцінити спроможність генерувати грошові кошти та їх еквіваленти,
а також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових
потоків.
У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають
отримані страхові платежі, відсотки за розміщення депозитів. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом, який розкриває інформацію про
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, та 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.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.2015 року на рахунках у банках
складає 7696 тис. грн., в касі Товариства складає 85 тис. грн.
Облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в
Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
Звіт про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2015 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до
зменшення власного капіталу, наступні:
Збиток отриманий за 2015 рік визначається в сумі 16852 тис. грн.;
Збільшення суми Додаткового капіталу на 616 тис. грн.;
Збільшення суми Резервного капіталу на 11710 тис. грн.;
Операції з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не
відбувались протягом 2015 року.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 113084тис. грн.
Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в
Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
Розкриття інформації про зв’язані сторони
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ
„МИР” відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2015 рік інформації, необхідної для
привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи
збиток Товариства, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими
сторонами.
До зв’язаних сторін Товариства або операцій зі зв’язаними сторонами в 2015
році належали
 член управлінського персоналу Товариства – Голова Правління Бобко
Володимир Леонідович - виплачена винагорода в вигляді заробітної плати згідно
штатного розпису;
 акціонери, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві є юридична особа з участю більше
79,92%- ТОВ «АВС Фінанс», володіє 399999600 акціями ( код ЄДРПОУ 31612064).
 акціонер, що контролює Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві є фізична особа з участю більше
13,3%- Бабко В.Л. володіє 66563151 акцією.
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами
проводиться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде
діяльність.
Протягом звітного періоду Товариство не брала на себе істотних зобов’язань
по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових
зобов’язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до
державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.
Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» операції зі
зв’язаними сторонами протягом періодів, що охоплюються фінансовою звітністю,
Товариство розкрило в складі інформації про характер відносин зі зв’язаними сторонами, а також інформацію про такі здійснені операції та залишки заборгованості
в Примітці «Пов’язані сторони».
Аудитори на дату надання аудиторського звіту отримали від Голови Правління
письмові запевнення щодо повного розкриття операцій з зв’язаними особами.
Судові розгляди та рішення
У 2015 році до Товариства не пред’являлися будь-які судові позови. Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій
регуляторних органів відсутня.
Припущення про безперервність діяльності
Припущення про безперервність діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме
свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.
Управлінський персонал планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку. Аудиторам на їх запит надана інформація
про фінансовий план та стратегію Товариства на 2016 рік - основні зміни будуть
пов’язані насамперед з страховими продуктами та взаємодією з існуючими та
потенційними клієнтами, удосконалення процесів управління Товариства, впровадження нового програмного забезпечення для оптимізації процесів, що дасть
змогу Товариству залишатись на ринку страхових послуг.
Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підставу сумніватись в
здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування підприємства. Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо
увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку
політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих
умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок показників фінансового стану та чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” .
Показники фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР”
станом на 31 грудня 2015року.
Таблиця 2
1. Показники ліквідності
К 1 Коефіцієнт
загальної ліквідності
К 2 коефіцієнт
абсолютної ліквідності

К1

Ф.1 рядок 1195 /
Ф.1 рядок 1695

К2 Ф.1 рядок1160+ рядок 1165/
Ф.1рядок 1695
2. Показники фінансової стійкості

норм. зна- Станом на
чення
31.12.2015р.
>1
2,96

0,25-0,5

1,28

К 3 коефіцієнт покриття зобов’язань К3 Ф.1 (рядок1595+ рядок 1695/
власним капіталом
Ф.1рядок 1495
К 4 Коефіціент фінансової стійкості
( латоспроможності, автономії)

К4

Ф.1 рядок 1495 /:
Ф.1 рядок 1900

<1

0,12

>0.5

0,89

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення
оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних
зобов’язань та становить на 31.12.2015 року 2,96. Таке значення коефіцієнту є
високим і вказує, що Товариство має достатньо оборотних активів для покриття
поточних зобов’язань .
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних
зобов’язань і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2015 року він складає 1,28. Даний коефіцієнт вказує на спроможність
розрахуватися негайно за своїми зобов`язаннями.
3. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як співвідношення власного капіталу до довгострокових та поточних зобов’язань і характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним капіталом. Цей
коефіцієнт станом на 31.12.2015 року становить 0,12 і показує, що власний капітал
Товариства перевищує обсяг його зобов’язань.
4. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)
Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт
фінансової стійкості (автономії) Товариства станом на 31.12.2015р. становить
0,89, що є оптимальним значенням і вказує, що Товариство має високий ступінь
автономності, оскільки джерела фінансування (загальна сума капіталу) на 89%
сформовані за рахунок власних коштів.
Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МИР” задовільний . Незважаючи на збитки, основні показники платоспроможності та фінансової стабільності свідчать про стабільний та незалежний фінансовий стан
Товариства. Враховуючи це, на думку аудиторів, Товариство має тенденцію до
стабілізації та продовження своєї діяльності.
Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВИЙ КОМПАНІЯ «МИР» . станом на 31 грудня 2015року.
Вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників
фінансової звітності). Згідно наданої інформації розрахунок представлений в
таблиці.
Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2015 року.
Таблиця 3
Найменування показника
Активи (строка 1300 Балансу), усього
Нематеріальні активи (рядок 1000) Балансу
Зобов’язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800),
усього
Розрахункова вартість чистих активів на
31.12.2015 року: загальна сума активів /рядок балансу 1300/ - сума нематеріальних активів /рядок
балансу 1000/ - загальна сума зобов’язань /сума
рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800)
Статутний капітал
Величина перевищення чистих активів (нетто-активів) над розміром статутного капіталу

За звітний
період
(тис. грн.)
126426
380

За попередній
період
(тис. грн.)
152620
407

13342

22684

112704

129529

50050

50050

62654

79479

З таблиці видно, що вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу.
Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема Статті 155 „ Статутний капітал акціонерного товариства ” Цивільного кодексу України.
Розділ 4.»Інші елементи»
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору
Назва аудиторської фірми: ТОВ «АФ « АУДИТ-СТАНДАРТ»,
Ідентифікаційний код юридичної особи: 32852960,
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А».
Телефон: (044)230-23-97.
Дані про наявність відповідних свідоцтв:
Свідоцтво про включення до Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №
3345, рішення Аудиторської палати України № 9 від 26.02.2004. Відповідно до
рішення Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року.
Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно
до рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року.
Перевірка здійснювалась незалежним аудитором Титаренко В.М. (сертифікат
аудитора № 006083, серія «А», виданий Аудиторською палатою України 13 квітня
2006 року, дійсний до 13.04.2016 року).
Дата та номер договору на проведення аудиту: 27 січня 2016 року, № 10-07
Дата початку аудиту: 27 січня 2016 року.
Дата закінчення аудиту: 29 лютого 2016 року.
Незалежний аудитор
Директор
ТОВ „АФ„АУДИТ – СТАНДАРТ”

_____________ В.М. Титаренко
_____________ В.М. Титаренко

Дата видачі висновку: 29 лютого 2016 року.
Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. „А”
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

Повне товариство «Ломбард «Українська самопоміч»
(ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»

за ЄДРПОУ

31588660

Територія

Львівська область, місто Львів

за КОАТУУ

4640137500

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Надання інших фінансових послуг

Середня кількість працівників1

2

Адреса, телефон

місто Львів, вулиця Котлярська, 2/2

260

за КВЕД

64.99

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

Додатковий капітал

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
1410

3
-

4
-

15

15

5

(15)

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Вилучений капітал

1430

(-)

(-)

1495

221

201

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

первiсна вартiсть

1001

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

накопичена амортизація

1002

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Основні засоби:

1010

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

первiсна вартiсть

1011

-

-

Усього за роздiлом IІ

1595

-

-

знос

1012

-

-

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

розрахунками з бюджетом

1620

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

Iншi необоротнi активи

1090

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Усього за роздiлом I

1095

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за роздiлом IІІ

1695

-

-

1700

-

-

1900

221

201

АКТИВ
1

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1415
1420

На початок
звітного
періоду

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Усього за роздiлом I

I. Необоротні активи

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

II. Оборотні активи
Запаси

1100

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

157

140

за виданими авансами

1130

-

-

з бюджету

1135

2

1

у тому числі з податку на прибуток

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

50

56

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

12

4

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за роздiлом II

1195

221

201

III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

-

-

БАЛАНС

1300

221

201
На кінець
звітного
періоду

-

1155

На початок
звітного
періоду

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

Код
рядка

БАЛАНС

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

201

201

Капітал у дооцінках

1405

-

-

ПАСИВ

1
I. Власний капітал

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПТ «Ломбард «Українська самопоПідприємство
за ЄДРПОУ
31588660
міч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

39

51

2050

(-)

(17)

2090
2095

39
(-)

34
(-)
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інші операційні доходи
2120
Адміністративні витрати
2130
(59)
Витрати на збут
2150
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
2190
збиток
2195
(20)
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
Інші витрати
2270
(-)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
(20)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
(20)

4
(32)
(-)
(-)
2
(-)
(-)
(-)
(-)
2
(-)
2
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
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

За
звітний
період

2
2400
2405
2410

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2415

-

-

2445
2450

-

-

2455

-

-

2460

-

2465

-20

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За
звітний
період
3
37
13
9
59

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

26

22

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування

3010

-

-

Інші надходження

3095

78

59

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(8)

(-)

Праці

3105

(37)

(8)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(13)

(9)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(6)

(4)

Інші витрачання

3190

(48)

(51)

3195

-8

9

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200

-

-

3205

-

-

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Інші надходження

3250

-

-

2

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(-)

(-)

необоротних активів

3260

(-)

(-)

Виплати за деривативами

3270

(-)

(-)

Витрачання на надання позик

3275

-

-

Інші платежі

3290

(-)

(-)

-

-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
32
32

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2
2600

3
-

4
-

2605

-

-

Код
рядка

1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

необоротних активів

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

Стаття

фінансових інвестицій

III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПТ «Ломбард «Українська самопоПідприємство
за ЄДРПОУ
31588660
міч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004

Надходження від отриманих:

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

-

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження

3340

-

(-)

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(-)

Погашення позик

3350

-

-

Сплату дивідендів

3355

(-)

(-)

Інші платежі

3390

(-)

(-)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400

-8

9

12

3

2610

-

-

Залишок коштів на початок року

2615

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410

-

-

2650

-

-

Залишок коштів на кінець року

4

12

3405
3415

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ
31588660

ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року

Код

Зареєстрований (пайовий) капітал

2
4000

3
201

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал
4
-

5
-

Резервний
капітал
6
15

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
5

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
221
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1

Звіт про власний капітал (продовження)
4
5
6

2

3

7

8

9

10

Зміна облікової політики

4005

-

-

-

Виправлення помилок

4010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

Коригування:

Скоригований залишок на початок року

201

-

-

15

5

-

-

221

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100

-

-

-

-

(20)

-

-

(20)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати власникам (дивіденди)

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до резервного капіталу

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:
4260

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

Викуп акцій (часток)

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін у капіталі

4295

-

-

-

-

(20)

-

-

(20)

Залишок на кінець року

4300

201

-

-

15

(15)

-

-

201

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
«Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2015 рік
ПРИМІТКА 1. «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО»
Повне товариство «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком»,
Івко)» (ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)») є стабільно функціонуючою фінансовою установою з понад шестирічною історією. Початок
відліку свого створення підприємство бере у 2001 році.
Основними видами діяльності товариства є:
- надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів
під заставу майна;
- оцінка заставленого майна;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмету застави ;
Реалізація заставленого майна.
На сьогодні діяльність ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «КрокКом», Івко)» характеризуються наступними показниками: чистий дохід від реалізації складає близько 40 тисяч гривень, середньооблікова чисельність працюючих
– 2 чоловіка. Підприємство щорічно сплачує близько 6 тисяч гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів та фондів різних рівнів.
ПРИМІТКА 2. Операційне середовище.
Протягом 2015 року в Україні відбувались політичні та економічні зміни, які
впливали на діяльність фінансового ринку. Стабільність економіки України значною мірою залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної, фіскальної та правової систем, а також економіки в цілому.
Представлена фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо
можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий
стан Ломбарду. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва.
Сьогодні розвиток фінансового сектору економіки відбувається в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження платоспроможності та довіри населення до фінансово-кредитних установ. Майбутній напрямок
і наслідки вдосконалення їхнього функціонування на фінансовому ринку наразі
невідомі.
ПРИМІТКА 3. Основа складання фінансової звітності
Концептуальна основа
На виконання вимог статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Підприємства станом на 31 грудня
2015 року, була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Основа оцінки
Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за собівартістю, за
винятком фінансових активів, класифікованих як фінансові активи з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, які оцінюються за справедливою вартістю.
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. ці принципи застосовувалися послідовно протягом
всіх представлених періодів, якщо не вказано інше.
Валюта обліку і звітності
Національною валютою України є гривня. Гривня є також валютою обліку Кредитної спілки і валютою подання цієї фінансової звітності. Усі фінансові дані подані
у гривнях, округлених до тисяч.
Безперервність діяльності
Представлена фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає спроможність Підприємства реалізовувати свої
активи і виконувати свої зобов’язання у ході звичайної діяльності.
ПРИМІТКА 4. «ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА»
Основні принципи облікової політики підприємства на 2015 рік затверджені наказом № 2013/01 від 03.01.2013 року.
У примітках до річної фінансової звітності підприємством застосовані правила
бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який
здійснювався згідно з обліковою політикою підприємства на 2015 рік. Бухгалтерський облік підприємство веде в національній валюті - гривні. Одиниці виміру у
яких подається фінансова звітність - тисячі гривень.
У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності,
наказу про облікову політику підприємство визначає:
- основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності;
- єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу підприємства;
- порядок нарахування доходів і витрат підприємства;
- критерії визнання активів безнадійними до отримання;
- порядок створення та використання спеціальних резервів;
- вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання підприємства оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх
придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартістю. Вартість активів
і зобов’язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту по курсу Національного банку України на момент складання балансу.
Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні)
активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різ-
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ні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо.
ПРИМІТКА 5. «ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ»
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення,
які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів
та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив
на показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені
минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на
очікуваннях відносно майбутніх подій.
ПРИМІТКА 6. «ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ»
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за
актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг
і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на
відвантаження товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. На підставі аналізу дебіторської заборгованості,
пов’язаної із реалізацією продукції (робіт, послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається в
звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує
впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної
давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником
підприємства, з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.
Інформація про дебіторську заборгованість:
тисяч гривень
№ з/п Показник
2014 рік
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, по157
1
слуги
2
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бю2
3
джетом
4
Інша поточна дебіторська заборгованість
50
Разом
209

2015 рік
140
1
56
197

ПРИМІТКА 7. «ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ»
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки
по рахунках до запитання, короткострокові i високоліквідні інвестиції з терміном
погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти.
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:
тисяч гривень
№ з/п Показник
1
Каса
2
Поточний рахунок у банку
Разом

2014 рік 2015 рік
2
4
10
12
4

ПРИМІТКА 8 «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Інформація про власний капітал:
тисяч гривень
№ з/п
1
2
3

Показник
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Разом

2014 рік
201
15
5
221

2015 рік
201
15
(15)
201

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ.
Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України.
У відповідності до Установчих документів Товариства, станом на 31 грудня
2015 року статутний капітал становить 201000 гривень (Двісті одна тисяча гривень
00 копійок).
ПРИМІТКА 9. «ДОХОДИ І ВИТРАТИ»
Доходи і витрати визнаються підприємством за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями підприємства;
б) фінансовий результат операції, пов’язаної з продажем (купівлею) товарів,
наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами
чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат відображається в
бухгалтерському обліку окремо.
Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує
принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип обачності.
Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції
підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,

відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Доходи та витрати, які включено в «Звіт про фінансові результати» визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.
Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли
відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в
якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів
проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно,
протягом яких очікується отримання пов’язаної з ними економічної вигоди.
Інформація про доходи та витрати:
тис. грн.
№ з/п Показник
2014 рік
Доходи
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (то1
варів, робіт, послуг)
51
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
1
послуг)
17
2
Адміністративні витрати
32

2015 рік
39

59

Операційні витрати за елементами представлені наступним чином:
№ з/п
1
2
3
4
5

Показник
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2014 рік

2015 рік

32

37
13

32

9
59

ПРИМІТКА 10. «ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ»
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
- забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
- забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх зобов’язань. Метою Товариства в управлінні капіталом є
утримання оптимального співвідношення капіталу та зобов’язань.
ПРИМІТКА 11. «УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
У фінансовій звітності Товариства за 2015 рік не було підстав визнавати умовні
активи зобов’язання.
ПРИМІТКА 12. «ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за
придбані товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня
2015 року Товариство не мало зобов’язань, які б воно не сплачувало своєчасно
згідно договорів.
ПРИМІТКА 13. «ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві операціям Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності.
Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення відповідних лімітів та
контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.
Товариство управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик. Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт
може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним
чином, пов’язаний з дебіторською заборгованістю позичальників.
Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе,
встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або
групи клієнтів.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для
виконання своїх платіжних зобов’язань.
З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських
операцій, що є частиною процесу управління активами/зобов’язаннями.
Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та
приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.
ПРИМІТКА 14 «ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на
Товаристві в період між датою звітності – 31 грудня 2015 року i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни (коригування) фінансової звітності, не було.
ПРИМІТКА 15. «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом Повного товариства
«Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)» 17 лютого 2016 року.
Керівник					
Головний бухгалтер					

М.Р. Івко
Н.В. Киба
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ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»)
ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про річну фінансову звітність та спеціальну звітність
Повного товариства «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком»,
Івко)» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Адресат
Збори учасників ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком»,
Івко)», Керівництво.
Ми провели аудит фінансової звітності ПТ «Ломбард «Українська самопоміч»
(ТзОВ «Крок-Ком», Івко)», що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що
закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Основні відомості про аудитора
Найменування:
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит» (код ЄДРПОУ
33539238).
Місцезнаходження:
46024, Україна, місто Тернопіль, вулиця Генерала Тарнавського, 23 приміщення 71;
тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: office@zahidaudit.te.ua
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: № 3620
від 30 червня 2005 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0243 згідно Рішення
Аудиторської палати України № 249/5 від 26 квітня 2012 року.
Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення
обов’язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України № 255/1 від 06 вересня 2012 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04 липня 2013 року № 2088 строком
дії 3 04 липня 2013 року по 23 квітня 2020 року.
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:
Прізвище, ім’я, по-батькові

Салюк Богдан Євгенійович

Сертифікат аудитора:
Номер

004506

Серія

А

дата видачі

26/01/2001

термін дії до

26/01/2020

Свідоцтво про удосконалення професійних знань аудиторів та проходження
контрольного тестування за програмою «Ринки фінансових послуг в Україні та
особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ»:
реєстраційний номер

АФУ-126/13

дата видачі

13/12/2013

Основні відомості про ломбард:
Повна назва

Повне товариство «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)»

Код за ЄДРПОУ

31588660

Місце знаходження за КО- 4640137500
АТУУ
місто Львів, вулиця Котлярська, 2/2
Телефон (факс)
Види діяльності за КВЕД

032 2338743
64.99
Надання інших фінансових послуг

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:
серія

А01

номер

201755

дата

23 липня 2001 року

орган

Виконавчий комітет Львівської міської ради

Дата внесення змін до уста- 28 грудня 2012 року
новчих документів
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
дата рішення

16 грудня 2004 року

номер рішення

3049

реєстраційний номер

15101335

серія свідоцтва

ЛД

номер свідоцтва

221

код фінансової установи

15

орган

Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України

Чисельність працюючих

2

Банківська установа (осно- 2650230002234 ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО
вний поточний рахунок)
325268
Кількість відокремлених під- 0
розділів

Відомості про умови договору про проведення аудиту:
Договір № 29ФП від 01 грудня 2015 року.
Опис перевіреної фінансової інформації:
Ми провели аудит фінансових звітів та спеціальної звітності ПТ «Ломбард
«Українська самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)», що включають:
 фінансова звітність ПТ «Ломбард «Українська самопоміч» (ТзОВ «КрокКом», Івко)», складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – МСФЗ) та чинного законодавства за 2015 рік у складі:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
• Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
• Звіт про власний капітал за 2015 рік;
• Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки.
 спеціальна звітність ломбарду, складена відповідно до Розпорядження
№ 2740 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
04.11.2004 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг» та чинного законодавства України за 2015 рік у складі:
• Загальна інформація про ломбард (Додаток №1 );
• Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (Додаток №2);
• Звіт про діяльність ломбарду (Додаток №3).
Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність
підготовлена управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної
основи фінансової звітності і яка охоплює Міжнародні стандарти фінансової звітності та правові вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності та спеціальної звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової та спеціальної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненості, що фінансова та спеціальна звітність не
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій та спеціальної звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової та спеціальної звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової та спеціальної звітності, з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової та спеціальної
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
Аудиторська думка (висновок) щодо фінансової звітності ломбарду
На нашу думку, фінансова звітність Повного товариства «Ломбард «Українська
самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року,
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.
Аудиторська думка (висновок) щодо спеціальної звітності ломбарду
На нашу думку, спеціальна звітність Повного товариства «Ломбард «Українська
самопоміч» (ТзОВ «Крок-Ком», Івко)» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року,
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Розпорядження № 2740 Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004
року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» та чинного законодавства України.
Дата аудиторського висновку
24 березня 2016 року.
Адреса аудитора
46024, Україна, місто Тернопіль, вулиця Генерала Тарнавського, 23, приміщення 71.
Директор ПП «Аудиторська фірма
«Західаудит», аудитор			
Сертифікат аудитора
Серія А № 004506 від 26/01/2001

Салюк Б.Є.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ-ІНВЕСТ»

Підприємство

37396364

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання
Середня кількість працівників

01

за ЄДРПОУ

Територія
Вид економічної діяльності

01

за КОПФГ
за КВЕД

Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.30

5

1

Адреса, телефон

04070, м. Київ,Подільський район, вул. Іллінська, будинок 8, +380 (44) 384-2481

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

На
кінець
звітного
періоду

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

-

-

первiсна вартiсть

1001

-

-

накопичена амортизація

1002

-

-

АКТИВ
1

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

Додатковий капітал

1005

-

-

Основні засоби:

1010

15

11

первiсна вартiсть

1011

19

19

знос

1012

(4)

(8)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Iншi необоротнi активи

1090

-

-

Усього за роздiлом I

1095

15

11

Запаси

1100

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

185

176

1130

23

2

1135

2

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

2

-

7 041

7 020

Гроші та їх еквіваленти

1165

3

20

Рахунки в банках

1167

3

20

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за роздiлом II

1195

7 269

7 220

III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

-

-

БАЛАНС

1300

7 284

7 231
На кінець
звітного
періоду

15

1160

На початок
звітного
періоду

1155

Поточні фінансові інвестиції

Код
рядка

Інша поточна дебіторська заборгованість

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7 100

7 100

Капітал у дооцінках

1405

-

-

ПАСИВ
1
I. Власний капітал

1

1

1420

-17

52

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

1495

7 084

7 153

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

1595

-

-

1600

-

-

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

48

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

розрахунками з бюджетом

1620

-

14

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

14

розрахунками зі страхування

1625

1

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Поточні забезпечення

1660

27

16

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

172

-

Усього за роздiлом IІІ

1695

200

78

1700

-

-

1900

7 284

7 231

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджету

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Усього за роздiлом IІ

II. Оборотні активи

за виданими авансами

4
-

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

Довгострокова дебіторська заборгованість

3
-

Резервний капітал

Усього за роздiлом I

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
1410

БАЛАНС

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

1

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

ТОВ «КУА «Сіті-Інвест»

за ЄДРПОУ

01

37396364

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

571

-

2050

-

-

2090
2095

571
-

-
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інші операційні доходи
2120
Адміністративні витрати
2130
(483)
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
(4)
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
2190
84
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
84
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(15)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
69
збиток
2355
-

4
-

II. Сукупний дохід

2
2400
2405
2410

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2415

-

-

2445
2450

-

-

Код
рядка

Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
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)

За
звітний
період

2455

-

-

2460

-

-

2465

69

-

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
166
60
4
257
487

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2
2600

3
-

4
-

2605

-

-

2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ТОВ «КУА «Сіті-Інвест»

Підприємство

за ЄДРПОУ

01

37396364

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

Стаття

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов’язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
на прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з інших
3118
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195

4

580
-

-

-

-

63

-

(326)
(155)
(73)
(28)

-

(1)

-

(27)

-

(2)
(42)
17

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
17
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року
3405
3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
20

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ
37396364

ТОВ «КУА «Сіті-Інвест»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року

Код

Зареєстрований
капітал

2
4000

3
7 100

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал
4
-

5
-

Резервний
капітал
6
1

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
10

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
7 111
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1

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Звіт про власний капітал (продовження)
4
5
6

2

3

7

8

9

10

4005
4010
4090
4095
4100
4110

7 100
-

-

-

1
-

8
(35)
(17)
69
-

-

-

8
(35)
7 084
69
-

4200

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

7 100

-

-

1

69
52

-

-

69
7 153

Примітки до фінансової звітності за рік,
що закінчився 31 грудня 2015 року
1. Інформація про компанію з управління активами
Повне найменування Компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ-ІНВЕСТ»

Код ЄДПРОУ

37396364

Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних Дата - 07.12.2010 р.
осіб та фізичних осіб-підприємців Номер - 1 067 107 0003 016068
про проведення державної реєстрації
Дніпровська районна в м. Києві державна адОрган, що здійснив реєстрацію
міністрація
04070, м. Київ, вул.Іллінська, будинок 8
Місцезнаходження
тел. (044) 384-24-81
№ 265092529 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ», МФО 380805
Поточні банківські рахунки
№ 26509001000063 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
МФО 300658
64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти
66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фіВиди діяльності
нансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення
66.30 – Управління фондами
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку серії АЕ № 263212 від
20.08.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), строк дії: з
25.02.2011 року по 25.02.2016 року;
Ліцензії, свідоцтва та інше.
Свідоцтво про членство в Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (протокол № 1 від
27.01.2011 р.);
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до
державного реєстру фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний № 1778 від 14.03.2011 р.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 р. складала 5 осіб, а на 31 грудня 2014 р. - 6 осіб.
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. учасниками ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СІТІ-ІНВЕСТ»(надалі – Товариство) були:
Учасники товариства:
ТОВ «ЛЕНДЛОРД»
Всього

31.12.2015
%
100
100

31.12.2014
%
100
100

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Товариство:
1) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«КОРПОРАТИВНИЙ» (свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 1600 від 11.04.2011 р.; реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331600);
2) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АГРОІННОВАЦІЯ» (свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів №
1745 від 15.12.2011 р.; реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331745);
3) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» (свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00085, дата внесення до ЄДРІСІ 27.08.2012 р.; реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300085);
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 17 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші
особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової
звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та оцінки
за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ
9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки
включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не
слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі “функції витрат”

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

99

ТОВ «КУА «Сіті-Інвест»
або “собівартості реалізації”, згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх
функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в цих Примітках.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
• фінансовий актив, доступний для продажу;
• інвестиції, утримувані до погашення;
• дебіторська заборгованість;
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена
в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише
тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного
відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням
рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є
істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у
нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають
інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни
у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених
платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді
сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що
оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце
на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові активи, доступні для продажу – являють собою непохідні фінансові
інструменти, які або визначаються як такі, що є наявними для продажу, або не
класифікуються як (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) інвестиції, утримувані до погашення, або (в) фінансові активи за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через рахунок капіталу.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни
у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від
іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу,
доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капі-

талу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких
неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є.
3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення Компанія відновить непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають
визначенню, а також фіксованим строком погашення, що Компанія має реальний
намір та здатність їх утримувати до погашення, інші, ніж:
а) ті, які Компанія після первісного визнання визначає як оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
б) ті, які Компанія визначає як утримувані для продажу;
в) ті, що відповідають визначенню позик та дебіторської заборгованості.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком
із нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких
більше 2500 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому
основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої
амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу
та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить
до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
будівлі			
- 2 %;
машини та обладнання
- 7- 20%
транспортні засоби		
- 17 -20%
меблі			
- 20 - 33%.
інші -			
14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат,
яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 20%. Нематеріальні активи, які
виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за
винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо
його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції,
пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики
та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор
на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за
сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю
мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між
фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика
нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із
стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності
на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна
оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами
про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від
оренди, визнаються як витрати.
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3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток,
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку
зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у
результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в
балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того,
що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або
зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки
виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або
від об’єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити
суму зобов’язання.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння
фінансової звітності
3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених
далі умов:
1) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за
проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
3) суму доходу можна достовірно оцінити;
4) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з
виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у
звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді,
що й відповідні доходи.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.9.3. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ-ІНВЕСТ», обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) 01 січня 2015 року.
Таким чином фінансова звітність Товариства підготовлена за рік, що закінчився
31 грудня 2015 року, є першою попередньою фінансовою звітністю підготовленою
за МСФЗ.
Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2015 року (дата переходу на
МСФЗ) представлено наступним чином:
Статті
1
Нематеріальні активи

Пояснення

Попередні П(С)
БО

2
1

3
3

Виправ- Вплив
пере- МСФЗ
лення
на
помилок ходу
МСФЗ
4
5
6
-3
-

Основні засоби
Первісна вартість
знос
Усього, непоточних активів
Торговельна та інші дебіторська
заборгованість
Дебіторська заборгованість з бюджетом, у тому числі з податку на
прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів
Усього поточних активів
Усього, активів

2,3

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов'язання
Усього, зобов'язань
Разом, активи мінус зобов'язання
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілені прибутки/збитки
Разом, власний капітал

20
22
-2
23

-5
-3
-2
-8

208
4
5

15
19
-4
15
208

6

-4

3

12

2
15

7041

7041

3

3

7261
7 284

7269
7 284

8

-8

1
6

1

172
173
7111
7100
1
10
7111

27
-27
-27
-27

27
172
200
7084
7 100
1
-17
7084

Наведена інформації по узгодження власного капіталу на дату переходу на
МСФЗ (01.01.2015року) свідчить, П(с)БО на підставі яких Товариство вело бухгалтерський облік в 2014році та складало фінансову звітність за 2014 рік не узгоджуються з вимогами МСФЗ. Тому була проведена трансформація вхідних залишків
статтей балансу.
Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 років та прибутку за роки, що закінчилися цими датами у фінансовій звітності за П(С)БО) та за
МСФЗ, надане наступним чином:

Звітність за П(с)БО
Амортизація основних засобів
Списання основних засобів і нематеріальних активів
Витрати по нарахуванню резерву відпусток
Помилки минулого року
Звітність за МСФЗ

31.12.2015
Капітал Прибуток
-

31.12.2014
Капітал Прибуток
7111
10
-2
-6
-27
8

7153

52

7084

-17

Оскільки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з
01.01.2015 року, відбувалося згідно вимог МСФЗ, то узгодження власного капіталу
відбулося в 2015 році станом на 31.12.2014р. та 01.01.2015р.
Звіт про рух грошових коштів
Оскільки перехід на МСФО відбувся 01.01.2015 року то звіт про рух грошових
коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, коригувань не потребує.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО
та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах,
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні
події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних
МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що
фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не
суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на
момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої
вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
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2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і
коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості
фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний
вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового
інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що
не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на
оцінку фінансових інструментів.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Кошти розміщені в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» було списано з балансу,
оскільки зазначений банк ліквідовано. Сума збитків визнана Товариством у зв’язку
зі зменшенням корисності зазначеного активу склала 110,08 грн., та відображена у
звіті про сукупний прибуток в статті «Інших операційних витрат»
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті
про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
Метод оцінки
та зобов’язань,
Методики оцінювання
(ринковий,
оцінених за
дохідний,
справедливою
витратний)
вартістю
Грошові кошти
Первісна та подальша
Ринковий
та їх еквіва- оцінка грошових коштів та
ленти
їх еквівалентів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Боргові цінні
Первісна оцінка боргових
Ринковий,
папери
цінних паперів як фінансодохідний
вих активів здійснюється
за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої
був отриманий актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за справедливою
вартістю.
Дебіторська заПервісна та подальша
Дохідний
боргованість оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних
грошових потоків на дату
оцінки.
Поточні
Первісна та подальВитратний
зобов’язання
ша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється
за вартістю погашення

Вихідні дані

Офіційні курси НБУ

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
котирування аналогічних боргових цінних
паперів, дисконтовані
потоки грошових
коштів

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вхідні
грошові потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вихідні
грошові потоки

6.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи
1 рівень
активів та (ті, що мають
зобов’я котирування, та
зань,
спостережувані)
оцінених
за справедливою 2015
2014
вартістю
Дата
31.12.15 31.12.14
оцінки
Інвестиції
доступні
для продажу

2 рівень
3 рівень
(ті, що не мають (ті, що не мають
котирувань, але котирувань і не
спостережувані) є спостережуваними)
2015

2014

2015

2014

Усього

2015

2014

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14
-

-

7020

7041

7020

7041

6.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2015 році переведень між рівнями ієрархії не було. Фінансові інвестиції 3-го
рівня ієрархії, а саме: два векселі прості ТОВ “ЛЕНДЛОРД” на суму 20 940,00 грн ,
було пред’явлено до оплати і отримано грошові кошти.
У попередньому 2014 році переведень між рівнями ієрархії не було.
6.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
Класи активів,
Придбання
Залишки
оцінених за спраЗалишки
(продажі,
станом на
ведливою вартістю з станом на
31.12.2015
використанням 3-го 31.12.2014 р. пред'явлення
до платежу)
р.
рівня ієрархії
Інвестиції доступні
7041
21
7020
для продажу

Стаття (статті)
у прибутку або
збитку, у якій
прибутки або
збитки визнані
Інші витрати

6.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою
вартістю

1
Фінансові активи
Інвестиції доступні для продажу
Торговельна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торговельна кредиторська
заборгованість

Балансова Балансова
вартість
вартість
2015
2014
2
3

Справедлива вартість
2015
4

2014
5

7020

7041

7020

7041

178

208

178

208

20

3

20

3

48

48

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також
інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування
справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації
2015
571

Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ
Дохід від реалізації інших послуг
Всього доходи від реалізації

571

7.2. Адміністративні витрати
2015
166
60
150
11
4
26
20
4
3
23
6
6
4
483

Витрати на персонал
Відрахування на соціальні заходи
Витрати на операційну оренду офісного приміщення
Витрати на формування забезпечення відпусток
Амортизація основних засобів
Витрати на аудит
Витрати на участь в УАІБ
Витрати на навчання та сертифікацію персоналу
Витрати на ліцензування
Витрати на реєстрацію ПІФ
Витрати на консульційно-інформаційні послуги
Витрати на розрахунково-касове обслуговування
Матеріальні витрати , канцтовари
Всього адміністративних витрат
7.3. Інші операційні витрати

2015
3
1
4

Витрати на матеріальну допомогу персоналу
Витрати на штрафи
Всього інші операційні витрати

7.4. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
31.12.2015
Прибуток до оподаткування
84 079 грн
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності
Всього прибуток до оподаткування
84 079 грн
Податкова ставка		
18 %
Податок за встановленою податковою ставкою
15 134 грн
Податковий вплив постійних різниць
Витрати з податку на прибуток
15 134 грн
Поточні витрати з податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток
15 134 грн
в т.ч.:
-	витрати з податку на прибуток від діяльності,
що триває
-	(відшкодування) з податку на прибуток
від припиненої діяльності
0
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними
методами визнання доходів та витрат, а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в основному пов’язані з витратами на благодійність, штрафи.
Відповідно до пункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового
кодексу України, керівництвом Товариства прийнято рішення про незастосування
коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці.
7.6. Основні засоби
За історичною вартістю
1
Справедлива вартість на
дату переходу на МСФЗ на
01.01.2015
Надходження
Переміщення з незавершеного будівництва
Переміщення в інвестиційну
нерухомість
Вибуття
31 грудня 2015 року
Накопичена амортизація на
01 січня 2015 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2015 року
Чиста балансова вартість
31 грудня 2015 року

Машини та
Будівлі, обладгрн
наннягрн
2
3

НезаМеблі
верТран- та
пришене Всього
спорт ладдя будівництво
4
5
6
7

19

-

-

19

19

-

-

-

19

4

4

4

4

8
11

-

-

-

8
11

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

102
ТОВ «КУА «Сіті-Інвест»
31 грудня 2014 року

15

15

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років у складі основних засобів повністю
зношені основні засоби відсутні.
7.11. Інвестиції, доступні для продажу
Частка %
Векселі прості ТОВ “Лендлорд”
Всього:

31.12. 2015 Частка % 31.12. 2014
тис.грн
тис. грн.
7020
7041
7020
7041

У зв’язку з відсутністю активного ринку щодо векселів станом на 31.12.2015 р.
оцінка цих інвестиції була проведена за справедливою вартістю .
7.12. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Аванси видані
Розрахунки з бюджетом
Інша дебіторська заборгованість:
-матеріальна допомога співробітнику 3000,00 грн;
-допомога по вагітності та пологам 12027,26 грн
Резерв під зменшення корисності дебіторської
заборгованості
Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

31 грудня 2015 31 грудня 2014
176

185

2
2

23
2

-

15

Керівництво Компанії здійснило аналіз торговельної та іншої дебіторської заборгованість станом на 31.12.2015 року і дійшло висновку, що простроченої заборгованості не має.
Дебіторська заборгованість Компанії не має забезпечення.
7.13. Грошові кошти
Каса та рахунки в банках, в грн.
Каса та рахунки в банках, в долл. США
Банківські депозити, в грн..
Всього

31 грудня 2015
20
20

31 грудня 2014
3
3

7.14. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав
7 100 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7 100 тис. грн.
7.15. Резерний капітал
При розподілі прибутку 2012 року, Компанією було сформовано резервний капітал в розмірі 1 368,79 грн. За результатами діяльності 2013-2014 років резервний
капітал не нараховувался, оскільки діяльність Товарисва у 2014 році була збитковою.
Діяльність Компанії у 2015 році була прибутковою, нерозподілений прибуток
на 31.12.2015 року складає 51 387,01 грн.
8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов’язання.
8.1.1. Судові позови
Проти Товариства судових позовів не подавалось. Резерви у фінансовій звітності не створювалися.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на
угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних
обставин та інформації.
8.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
Товариство з обмеженою відповідальність “ЛЕНДЛОРД”володіє 100% голосів
Компанії. Учасниками ТОВ “ЛЕНДЛОРД” є 12 фізичних осіб з частками володіння
не більше 10% , які не маєть жодного впливу на прійняття рішень щодо діяльності
Компанії.
В 2015 році Компанія здійснила повернення безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 27 500,00 грн., наданої їй ТОВ “ЛЕНДЛОРД” в 2011-2012 роках.
В грудні 2015 року Компанією було пред’явлено до сплати два простих векселі,
векселедавцем яких є ТОВ “ЛЕНДЛОРД” та отримано грошові кошти за ціми векселями в сумі 20 940,00 грн.
Програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або
будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства на протязі 2015 року не проводились.
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий
ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська

заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
ризиками:
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів
за Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
8.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії аналіз чутливості
до іншого цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації».
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств
становить +/-40,4% (у попередньому році +/-70,7%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як така, що відповідає стандартному
відхиленню річних дохідностей акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни
змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних
курсів.
Так як в Товаристві відсутні активи номіновані в іноземній валюті, валютні
ризики не суттєві.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу
вартість чистих активів.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих
змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики Товариство не має.
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1
року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.
8.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових
коштів від операційної діяльності.
На 31 грудня 2015 року в Компанія має кредиторську заборгованість по поточним зобов’язанням 48 тис.грн, яка виникла в грудні 2015 року і буде погашена протягом 2-х місяців після складання фінансової звітності за 2015 рік, довгостроковим
зобов’язанням Компанія не має, тому ризик ліквідності відсутній.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.
8.5. Події після Балансу
Датою затвердження фінансової звітності до випуску є 17 лютого 2016р.
Після звітної дати (31 грудня 2015 року) 25 грудня 2015 року був укладений Договір купівлі-продажу ЦП на продаж простого векселя ТОВ “ЛЕНДЛОРД” вартістю
7 000 000,00 грн , передача векселя відбулася в 25 січня 2016 року, строк оплата
за договором настає в серпні 2016 року. Ця подія суттєво вплине на склад активів
Компанії та її фінансову звітність.
Директор

В.О. Ільченко

Головний бухгалтер

О.В. Новіченко

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СІТІ-ІНВЕСТ» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
м. Київ
19 лютого 2016р.
Аудиторський висновок наданий для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ-ІНВЕСТ» (надалі –
ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» або Товариство), Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
1.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основні відомості про ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Повне найменування
Скорочена назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ-ІНВЕСТ»
ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ»

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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Код ЄДРПОУ
Види діяльності

Номер, дата видачі та
строк дії ліцензії НКЦПФР

Свідоцтво про включення
до державного реєстру
фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
Перелік
інституційних
інвесторів, активи яких
перебувають в управлінні
КУА
Місцезнаходження

37396364
На дату надання аудиторського висновку за даними
Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України АБ № 690703, наданої Державною
службою статистики України 18.07.2013р, Товариство
здійснює наступні види діяльності за КВЕД:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення ;
- 66.30 Управління фондами.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
серія АЕ № 263212, видана Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013р. Дата
прийняття рішення про видачу ліцензії – 25.02.2011р.
Строк дії з 25.02.2011 р. до 25.02.2016р.
Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на
ринку цінних паперів № 1778, дата включення в Реєстр 14.03.2011р. дата заміни свідоцтва 30.08. 2013
року.
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Агроіновація»; Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Корпоративний»; Закритий недиверсифікований
венчурний; Закритий недиверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «Інвестиційний».
04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8.

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»
проведено аудит річної фінансової звітності ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на
31.12.2015 року, що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., а саме: баланс (звіт про
фінансовий стан) (форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний
дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний
капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів,
зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 800 «Особливі
міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення» та рішення НКЦПФР від 11.06.2013р. за №
991 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».
Датою переходу на МСФЗ в ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» є 01.01.2015р., тому Товариством підготовлена попередня фінансова звітність, яка не відповідає вимогам
МСФЗ 1.
Визначення поняття «попередньої фінансової звітності» за МСФЗ в рамках даного аудиторського висновку (звіту) використовується відповідно до Спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби
статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 /
04/4-07/702, оскільки такого поняття немає в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших законодавчих актах.
Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального
призначення. Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є МСФЗ та
облікова політика Товариства, що підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які використовуються вперше. Концептуальна основа
є прийнятною. Концептуальна основа є спеціального призначення.
Важливі аспекти облікової політики Товариства наступні:
- Фінансові інструменти в ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» первісно оцінюються та
відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з
придбанням фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється в залежності від класифікації активів по категоріям відповідно до облікової
політики ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ».
- Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2015р.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ
ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірність
подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності за МСФЗ на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит
проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають
від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки аудитора.
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Попередня фінансова звітність ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» складена з урахуванням рекомендацій регуляторних органів, що викладена у Спільному листі
Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби
статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 /
04/4-07/702, в якій відсутня порівняльна інформація за 2014 рік, що не відповідає
вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування».
Заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток за 2015 рік складає 14
тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо
стану розрахунків з бюджетом на кінець звітного 2015 року, оскільки нам не були
надані акти звірки з податковими органами.
Ми не мали змогли отримати достатні та належні аудиторські докази щодо
достовірності фінансової звітності інститутів спільного інвестування, активи яких

перебувають в управлінні КУА, з метою підтвердження правильності розрахунку
вартості винагороди компанії з управління активами.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» за 2015 рік, що закінчився 31.12.2015р. та її фінансові
результати і рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Фінансова звітність, яка додається, була підготовлена на основі припущення,
що ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
У розділі 8.3 Приміток до фінансової звітності визначено, що Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками
керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Розмір статутного капіталу ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2015р.
складає 7 100 000,00 (сім мільйонів сто тисяч) грн., що відповідає вимогам ст. 63
закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012р.
Власний капітал ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2015р. перевищує
розмір статутного капітал, що відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Первісна вартість основних засобів TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на
31.12.2015р. складає 19 тис. грн., знос основних фондів складає 8 тис. грн., залишкова вартість – 11 тис. грн.
Згідно Наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
амортизація основних фондів у 2015 році здійснюється в бухгалтерському обліку
прямолінійним методом із застосуванням строків корисного використання.
ОБОРОТНІ АКТИВИ
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2015р. представлені дебіторською заборгованістю, фінансовими інвестиціями та грошовими коштами.
Дебіторська заборгованість в сумі 180 тис. грн. представлена:
- дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги на суму 176 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами – в сумі
2 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом – в сумі 2 тис. грн.;
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2015р. складають 7 020 тис. грн.,
представлені векселями.
Грошові кошти в національній валюті в TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на
31.12.2015р. за даними балансу складають – 20 тис. грн.
Всі активи відображені в балансі в цілому за достовірно визначеною оцінкою.
Відносно всіх активів очікуються майбутні економічні вигоди.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зобов’язання TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2015р. складаються з
поточних зобов’язань на загальну суму 62 тис. грн., які включають:
- поточні зобов’язання за розрахунками:
- за товари, роботи, послуги – 48 тис. грн.;
- з бюджетом –14 тис. грн.;
Поточні забезпечення у розмірі 16 тис. грн. представлені резервом відпусток.
Протягом звітного фінансового 2015 року TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» кредитів
не отримувало.
Аудитор підтверджує, що зобов’язання в цілому відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх
погашення.
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
За результатом діяльності в 2015 році ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» отримало прибуток у розмірі 69 тис. грн.
Нерозподілений прибуток ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2015р.
складає 52 тис. грн.
В результаті переходу на МСФЗ розмір прибутку станом на 01.01.2015р. зменшився на 35 тис. грн. За результатом виправлення помилок попередніх періодів
збільшився прибуток на 8 тис. грн.
ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«СІТІ-ІНВЕСТ» створене згідно з рішенням Установчих зборів Учасників (протокол № 1/2010 від 06 грудня 2010р., державна реєстрація Товариства проведена
Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про
державну реєстрацію - 1 067 107 0003 016068; дата проведення державної реєстрації - 07.12.2010 р.)
Статутний капітал Товариства було сформовано в порядку, передбаченому
статутними документами Товариства, виключно грошовими коштами наступним
чином:
Відповідно до рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ» (протокол № 1/2010 від 06
грудня
2010 р) та статуту Товариства в попередній редакції (затверджено зборами
учасників 06 грудня 2010р., протокол № 1/2010 від 06 грудня 2010 р; дата проведення державної реєстрації - 07.12.2010 р.) величина статутного капіталу Товариства складала 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між
учасниками Товариства на наступні частки:
Найменування учасника
Фізична особа Журжій A.B.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай ПІ Сек'юрітіз»

Частка у статутному
капіталі, %
71,00

Частка у статутному
капіталі, грн.
710,00

29,00

290,00

До дати державної реєстрації Товариства Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай Пі Сек’юрітіз» до статутного капіталу Товариства були внесені
грошові кошти загальною сумою 290 (двісті дев’яносто) грн 00 коп, що підтверджується платіжним дорученнями № 18 від 07 грудня 2010 року та випискою філії АБ
«Південий» по поточному рахунку № 26503301743401; фізичною особою Журжій
A.B. до статутного капіталу Товариства були внесені грошові кошти загальною сумою 710 (сімсот десять) грн 00 коп., що підтверджується платіжним Дорученнями
№ 798 від 07 грудня 2010 року та випискою філії АБ «Південий» по поточному
рахунку № 26503301743401.
Відповідно до рішення зборів учасників Товариства від 09 грудня 2010 року
(протокол №1/2010 від 09.12.2010 року) затверджено статут Товариства з об-
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меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сіті-Інвест» в
новій редакції (державна реєстрація змін до Установчих документів проведена
21.12.2010р. за № 10671050001016068). Величина статутного капіталу Товариства збільшена до розміру
7 100 000 (Сім мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено
між учасниками Товариства на наступні частки:
Найменування учасника

Частка у статутному
капіталі, %

Частка у статутному
капіталі, грн.

Фізична особа Журжій A.B.

0,01

710,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай ПІ Сек'юрітіз»

99,99

7 099 290,00

Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай Пі Сек’юрітіз» до статутного
капіталу Товариства були внесені грошові кошти загальною сумою 7 099 000 (Сім
мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч) грн.. 00 коп. що підтверджується платіжним
дорученнями № 32 від 20 грудня 2010 року та випискою філії АБ «Південний» по
поточному рахунку № 26503301743401 від 20 грудня 2010 року.
Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ», укладеної
між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай Пі Сек’юрітіз» та Товариством
з обмеженою відповідальністю «Український центр проектування фінансових груп»
(код ЄДРПОУ 37293356, м. Київ, 02090, вул. Володимира Сосюри, 6, кім.
303\2), змінився склад учасників Товариства - корпоративні права на частину
статутного фонду Товариства у розмірі 99,99 % статутного фонду, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю «Ай Пі Сек’юрітіз» передані (відступлені) Товариству з обмеженою відповідальністю «Український центр проектування фінансових груп». В зв’язку з зміною складу учасників Товариства,
рішенням учасників Товариства від 21 грудня 2010 року (протокол №2/2010
від 21.12.2010 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 22.12.2010р. за
№ 10671050002036068, величина статутного капіталу складає 7 100 000 (сім
мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками
Товариства на наступні частки:
Найменування учасника

Частка у статутному
капіталі, %

Частка у статутному
капіталі, грн.

Фізична особа Журжій A.B.

0,01

710,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр
проектування фінансових груп»

99,99

7 099 290,00

Внаслідок угоди продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ»,
укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український
центр проектування фінансових груп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лендлорд» (код ЄДРПОУ 37649099, 07300, Київська обл. Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, оф. 302) та угоди продажу
частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ», укладеної між фізичною особою
Журжій A.B. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лендлорд» (код
ЄДРПОУ 37649099, 07300, Київська обл. Вишгородський р-н, м. Вишгород,
вул. Набережна, 7/1, оф. 302), змінився склад учасників Товариства - корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 99,99%
статутного капіталу, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю
«Український центр проектування фінансових груп» передані (відступлені) Товариству з обмеженою відповідальністю «Лендлорд», корпоративні права на
частину статутного капіталу Товариства у розмірі 00,01 % статутного капіталу,
що належали фізичній особі Журжій A.B. передані (відступлені) Товариству з
обмеженою відповідальністю «Лендлорд». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 17 листопада 2011 року
(протокол №2/2011 від 17.11.2011 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена
21.11.2011р. за №10671050004016068, величина статутного капіталу складає
7 100 000 (сім мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено
між учасниками Товариства на наступні частки:
Найменування учасника
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лендлорд»

Частка у статутному
капіталі, %

Частка у статутному
капіталі, грн.

100,00

7 100 000,00

Формування Статутного капіталу ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2011 року підтверджено аудиторським висновком ТОВ «Аудиторська фірма
«Айстра» від 14.02.2012р.
08.07.2013р. та 08.08.2013р. були внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, які не пов’язані із зміною розміру статутного капіталу. Зміни до Статуту Товариства затверджені загальними зборами учасників (протоколи № 08 від
08.07.2013р.та №12 від 05.08. 2013р.) та зареєстровані Реєстраційною службою
Головного управління юстиції у м. Києві 15.07.2013 р. та 08.08.2013р.
Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ»
станом 31.12.2015 року сформований у відповідності до законодавства України
та складає 7 100 000,00 грн. (сім мільйонів сто тисяч) гривень.
Розмір статутного капіталу перевищує мінімально встановлений п.12 гл.3
розділу II «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням НКЦПФР №
1281 від 23.07.2013р.
ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ
Резервний капітал TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» формується відповідно до норм
Статуту Товариства.
Станом на 31.12.2015р. резервний капітал дорівнює 1 тис. грн.
Нарахування резервного капіталу за результатом діяльності в 2015 році не
здійснено, оскільки затвердження результатів діяльності проводиться загальними
зборами учасників, які на дату затвердження фінансової звітності до випуску ще
не відбулись.
3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КУА
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НКЦПФР
TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» здійснює розкриття інформації в цілому з дотриманням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» створена система внутрішнього контролю, яка дозволяє складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стан корпоративного управління відповідає вимогам законодавства України.
4.ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ

Перелік пов’язаних осіб наведено у Додатку 1 до аудиторського звіту.
Операції з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував, або не розкривав аудитору, не встановлені.
НАЯВНІСТЬ ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» були відсутні події після дати балансу, які могли б
вплинути на показники фінансової звітності станом на 31.12.2015р.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУПІНЬ РИЗИКУ
Пруденційні показники розраховувався відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
затвердженого рішенням НКЦПФР № 1 від 09.01.2013р.
Результати оцінки ризиків наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Показник
Покриття зобов’язань власним капіталом
ряд. (1595 + 1695 + 1700) / ряд. 1495
Показник фінансової стійкості
ряд. 1495 / ряд. 1300

Значення
0,01
0,99

Пруденційні показники в TOB «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2015р. відповідають нормативним значенням.
5.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю
«ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001 р. за № 98, строк дії:
26.01.2001 р. – 26.11.2020 р.
Код ЄДРПОУ 24263164.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П №
000328, строком дії: 19.03.2013 р. – 26.11.2020 р., видане НКЦПФР.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською адміністрацією м. Києва.
Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64.
Код ЕДРПОУ 24263164.
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., видане за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія
сертифікату до 28.02.2020р.).
6.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевірка проведена на підставі Договору № 379 від 22.12.2010р.
Аудиторська перевірка проводилась з 16.02.2016р. по 19.02.2016р.
7.ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
19.02.2016р.
Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»

Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1
Інформація про власників та керівника КУА
Повна назва юр. особи – Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження юр.
власника (акціонера, учасюр. Осоособи
ника) заявника чи П.І.Б. фіз. би - власника чи паспортні дані фіз. осоособи – власника (акціонера, заявника або
би, щодо якої подається
учасника) та посадової осо- ідентифікаційінформація
би заявника
ний код фіз.
особи

Частка
в стат.
капіталі КУА
(%)

Власники – юридичні особи

Немає

Немає

Немає

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЛЕНДЛОРД"

37649099  

07300, Київська обл., м.
Вишгород, вул. Набережна, будинок 7/1, офіс 302  

100

Керівник КУА
Ільченко Володимир Олександрович

Не має

Інформація про юридичних осіб, у яких власники КУА – юридичні особи – беруть участь
Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ Повна назва юр. Місцезнаходженвласни-ків
юр. осоособи щодо якої
ня юр. особи
би щодо
існує пов’язаність щодо якої існує
якої існує
пов’язаність
пов’язаність

37649099

37396364

Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Компанія
з управління
активами "СІТІІНВЕСТ"

04070, м. Київ,
вул. Іллінська,
будинок 8

Частка у
статут.
капіталі, %

100

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного капіталу юридичних осіб - засновників КУА
Код ЄДРПОУ
власника

немає

Код ЄДРПОУ Повна назва юр. Місцезнахо- Частка у
юр. особи або особи або П.І.Б. дження юр.
статут.
ідентифікацій- фіз.особи - учасособи або
капіталі
ний код фіз.
ника власника
паспортні
%
особи–учасника
КУА
дані фіз.осовласника КУА
би - учасника
власника КУА
немає

немає

немає

немає

Інформація про юридичних осіб, в яких КУА бере участь
Код ЄДРПОУ
КУА
немає

Код ЄДРПОУ
Повна назва
Місцезнаходження Частка у
юр. особи
юр. особи
юр. особи щодо якої статут.
щодо якої існує щодо якої існує існує пов’язаність
капіталі,
пов’язаність
пов’язаність
%
немає

немає

немає

немає
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

ПТ «Справедливий ломбард»

за ЄДРПОУ

37075532

Територія

Київська обл., м.Ірпінь, смт Коцюбинське

за КОАТУУ

3210946200

за КОПФГ

260

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство
Вид економічної діяльності

 адання інших фінансових послуг (крім страхування
Н
та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

Середня кількість працівників1

1

Адреса, телефон

вулиця Бакала, буд. 44/1, смт. КОЦЮБИНСЬКЕ, КИІВСЬКА обл., 08298, т.: 2225628

за КВЕД

64.99

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

-

-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090
1095

-

-

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

1125

-

-

1130
1135
1136

6
-

13
-

1140

-

-

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

200
1
1

197
1
1

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

207

211

-

-

207

211
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

205
8
(12)
(-)
(-)
201

205
8
(4)
(-)
(-)
209

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

6

2
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
10
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(2)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
8
збиток
2355
(-)

3
6
-

4
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

-

-

-

207

211

Найменування показника

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

Підприємство

ПТ «Справедливий ломбард»

за ЄДРПОУ

01

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

(-)

(-)

2070

-

-

2090
2095

(-)

(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

35

62

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(25)
(-)
(-)

(30)
(-)
(17)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

10
(-)
(-)
(-)
(-)

15
(-)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат

37075532

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

9
(-)

II. Сукупний дохід

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01

4
15
(-)
(6)

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За
звітний
період
3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

8

9

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
25
25

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
47
47

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПТ «Справедливий ломбард»
за ЄДРПОУ
37075532

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик

4

-
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
38
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(32)
Праці
3105
(-)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(-)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(6)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(6)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
97
(25)
(-)
(-)
(-)
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

(-)

(-)

3190
3195

(-)
-

(83)
-11

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо3310
му підприємстві

Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

(-)
-

-

3340

-

-

3345
3350
3355
3360

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3365

(-)

(-)

3370

(-)

(-)

3375

(-)

(-)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(-)
1
1

(-)
-11
12
1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПТ «Справедливий ломбард»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
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№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «Справедливий ломбард»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СТАНОМ НА 31.12.2015 РОКУ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»
ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
(код ЄДРПОУ – 37075532)
1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності
за 2015 рік.
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття
якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., Звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом) за 2015 р., Звіт про власний капітал за 2015 р.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») було засноване 12 липня 2010 р., номер запису
про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1
357 102 0000 002564.
Місцезнаходження Товариства: 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище
міського типу Коцюбинське, вулиця Бакала, будинок 44/1
Предметом діяльності Товариства є надання фінансових кредитів за рахунок
власних коштів.
Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових
знаків.
2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості
включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової
систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.
Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів
економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова
криза відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому
та корпоративному секторах України значно погіршилася із середини 2008 року. У
2010-2013 роках в українській економіці спостерігалося помірне відновлення економічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням
ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по відношенню до основних іноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.
З 28 грудня 2014 року Верховна Рада України внесла зміни в Податковий кодекс.
Зміни в Податковий кодекс набули чинності 1 січня 2015 року, в тому числі розділ,
що стосується податку на прибуток підприємств, набув чинності з 1 січня 2015 року.
Однією з основних змін, передбачених Податковим кодексом, є введення нових
підходів до визначення доходів і витрат, нові правила податкової амортизації для
основних засобів і нематеріальних активів та нові підходи до визначення курсових
різниць, які зараз стали ближче до правил фінансового бухгалтерського обліку.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом,
а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво
впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної
діяльності та розвитку Товариства.
3. Стандарти, що були випущені та набули (набудуть) чинності з 1 січня
2015 року і пізніше
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» застосовується до
першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня
2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб’єктам господарювання, які вперше застосовують
МСФЗ, продовжувати визнання сум, які відносяться до тарифного регулювання,
у відповідності до попередніх загальноприйнятих положень бухгалтерського обліку, в звітності за МСФЗ. Однак, з метою покращення порівнянності фінансової
звітності таких суб’єктів господарювання із звітністю, яку готують суб’єкти господарювання, які вже застосовують МСФЗ і не визнають подібні суми, даний стандарт
вимагає представляти показники щодо наслідків тарифного регулювання окремо
від інших статей.
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої
річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2017
року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі
п’ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами.
П’ять кроків до моделі:
- ідентифікувати договір з клієнтом;
- ідентифікувати виконання зобов’язань за договором;
- визначити ціну операції;
- розподілити ціну операції на зобов’язання виконавця за договором;
- визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов’язання виконавця.
В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню завершеності робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; не відшкодовані авансові платежі; договори зворотної покупки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів; приймання клієнтом;
розкриття інформації про компоненти виручки.
Зміни до стандартів, що були випущені та набулиь чинності з 1 січня
2015 року і пізніше.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» та МСБО
27 «Окрема фінансова звітність» вступають в силу для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки стосуються наступного:
- звільнення від підготовки консолідованої фінансової звітності можливо для
материнської компанії, яка є дочірньою для інвестиційної компанії, навіть якщо
компанія оцінює інвестиції у всі свої дочірні компанії за справедливою вартістю;

- фінансовий результат від надання послуг, які відносяться до інвестиційної
діяльності, не повинен консолідуватися, якщо сама дочірня компанія є інвестиційною;
- при застосуванні методу участі в капіталі до асоційованого чи спільного підприємства не інвестиційна компанія-інвестор може зберегти оцінки за справедливою вартістю, які застосовуються асоційованим чи спільним підприємством до їх
часток в дочірніх компаніях;
- вимагається розкриття додаткової інформації про те, чому суб’єкт господарювання вважається інвестиційною компанією, деталі неконсолідованих дочірніх
компаній, характер відносин і певних угод між інвестиційною компанії та її дочірніми компаніями.
Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» вступають в силу для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки вимагають від набувача частки участі у спільній операції, в якій діяльність являє собою бізнес (як
визначено в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»):
- застосовувати для всіх об’єднаних компаній принципи бухгалтерського обліку, визначені в МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які суперечать вимогам МСФЗ 11;
- розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ 3 та іншими МСФЗ щодо
об’єднання бізнесу.
Поправки застосовуються як для первісного придбання частки у спільній операції, так і для придбання додаткової частки участі у спільній операції (в останньому випадку попереднє володіння частками не переоцінюються).
Поправки до МСБО16 «Основні засоби» і МСБО 38 «Нематеріальні активи»
застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року.
Ці зміни:
- пояснюють, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах,
отриманих від діяльності, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобів;
- пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах, отриманих від діяльності, яка включає в себе
використання нематеріального активу, є неприйнятним; застосовувати цей метод
можна лише в обмежених випадках, коли нематеріальний актив виражається як
показник виручки, або коли буде доведено, що доходи і споживання економічних
вигод від нематеріального активу мають високу кореляцію;
- додаються правила, що майбутнє очікуване зниження відпускної ціни товару, виробленого з використанням активу, може вказувати на очікуване технологічне
або комерційне старіння активу, яке, у свою чергу, може відображати зменшення
майбутніх економічних вигід, утілених в активі.
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське господарство»
застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року.
Ці поправки:
- включають плодоносні рослини сферу керівництва МСБО 16, а не МСБО
41, дозволяючи таким активам обліковуватися як основні засоби;
- вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, які використовуються у виробництві та постачанні сільськогосподарської продукції, як очікується,
більш ніж один період;
- уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається
в рамках МСБО 41.
Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни дозволяють в
окремій фінансовій звітності додатково відображати інвестиції в дочірні компанії,
спільні підприємства та асоційовані компанії за методом участі в капіталі.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни уточнюють процедури
продажу або передавання активів інвестора наступним чином:
- вимагається повне визнання в фінансовій звітності інвестора доходів і витрат, що виникають від продажу або передавання активів, які складають бізнес (як
визначено в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»)»
- вимагається часткове визнання прибутків та збитків, коли активи не являють собою бізнес.
Ці вимоги застосовуються незалежно від форми правочину.
Поправки до МСБО 1 застосовуються для річних періодів, що починаються з
або після 1 січня 2016 року. Зміни стосуються наступного:
- роз’яснюється, що інформація не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом надання несуттєвої інформації; міркування щодо суттєвості
стосуються всіх частин фінансової звітності, і навіть коли стандарт вимагає спеціального розкриття інформації, міркування щодо суттєвості застосовується;
- роз’яснюється, що частка іншого сукупного доходу від інвестицій в асоційовані компанії та спільні підприємства повинна бути представлена в сукупності, як
єдина позиція;
- наведені додаткові приклади можливих способів розподілу приміток.
Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів
залежатимуть від активів і зобов’язань, що матиме Товариство на дату їх застосування, тому визначити їх майбутній вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво Товариства оцінює можливий майбутній вплив від застосування
нових (оновлених) стандартів, тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому, на необхідність перегляду процедур, що використовуються
для визначення справедливої вартості, та на класифікацію і оцінку фінансових активів та зобов’язань Товариства.
Зміни до стандартів, що набули чинності та застосовуються до фінансової звітності за 2015 рік.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» замінює собою МСФЗ 9 (2009),
але ця версія залишається доступною для застосування, якщо відповідною датою
первісного застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Обов’язкової дати набрання
чинності стандартом немає. У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку
боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи
включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про
представлення змін в справедливій вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо
даний інструмент не відноситься до категорії «призначений для торгівлі». Якщо
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ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі», то зміни справедливої
вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому
числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до
обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових
активів з моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін
кредитної якості, в залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки
від зменшення корисності або застосовувати метод ефективної процентної ставки.
При значному збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за
допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування,
яка розроблена, щоб бути більш тісно пов’язана з тим, як суб’єкт господарювання
здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і не фінансових ризиків. Стандарт знімає дату обов’язкового застосування МСФЗ 9 (2013),
МСФЗ 9 (2010) та МСФЗ 9 (2009), залишивши дату набрання чинності відкритою.
Товариство застосовувало МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2015 рік.
4. Основні принципи облікової політики
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової
політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній
основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених 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 відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому);
- зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою,
нейтральність, повнота);
- зіставності;
- можливості перевірки, тощо.
Фінансова звітність за 2015 рік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ
ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» затверджена Протоколом Загальних
зборів Учасників від 05.02.2016 року.
Склад фінансової звітності:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.,
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.,
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.,  
- Звіт про власний капітал за 2015 р.,
- Примітки до річної фінансової звітності.
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Облікової політики.
Протягом 2015 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно для подібних операцій, інших подій.
Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів
організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які
застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова
політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва
Товариство.
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.
5. Основа складання фінансової звітності
5.1. 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 інформації 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 відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.
5.2. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування Товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання
зобов’язань в ході звичайної діяльності.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ця фінансова звітність Товариства складена із застосуванням Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
6. Аналіз статей фінансової звітності
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити
зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть
(окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру
пропуску чи викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним
може бути як розмір або характер статті, так і поєднання статей.
Активи, зобов’язання та власний капітал – це елементи, які безпосередньо
пов’язані з оцінкою фінансового стану.
Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від
якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства.
Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок
подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.

Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань.
Облікова політика в Товариства регламентується Законодавством України,
МСФЗ та Наказом Товариства «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році».
7. Необоротні активи
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби - це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання при наданні кредитів;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року та вартістю більше 2 500 грн. Необоротні активи, вартість яких є нижчою за встановлену
межу, списуються на витрати .
Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності підприємства. Товариство використовує такі класи
активів:
• офісна техніка;
• транспортні засоби;
• меблі;
• інші основні засоби;
• придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
Основні засоби Товариства враховуються по об’єктах. Об’єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих,
що приносять вигоду Товариству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню до них різних норм і методів амортизації), враховувати
окремо.
Готові до експлуатації об’єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту початку експлуатації враховуються у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінюються за їх собівартістю.
Собівартість об’єктів основних засобів складається з:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на
придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб,
визначений управлінським персоналом;
в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт
господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом
цього періоду.
Собівартість об’єктів основних засобів, утримуваних орендарем за угодою про
фінансову оренду, визначається згідно з МСБО 17 «Оренда». У випадку оренди
основних засобів терміном до 12 місяців МСБО 17 «Оренда» не застосовується.
У випадку передачі інвестиційної нерухомості в оренду терміном до 12 місяців
МСБО 17 «Оренда» не застосовується.
Ліквідаційна вартість — це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. Ліквідаційну вартість Товариство встановлює
на кожний об’єкт основних засобів при введенні його в експлуатацію.
Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.
Строк корисного використання по групах однорідних об’єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується Директором Товариства. Цей строк переглядається щорічно за результатами річної
інвентаризації.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг,
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових
платежів).
Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта.
Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив
знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання.
Амортизацію активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше:
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до
ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ
5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на
дату, з якої припиняється визнання активу.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати в періоді їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів
складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу,
то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.
У разі наявності факторів знецінення активів основні засоби відображуються за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності
активів».
Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визнання, обліковуються відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність».
8. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображуються у фінансовій
звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і використовуються Товариством протягом періоду більше 1
року (або операційного циклу) для надання фінансових послуг, в адміністративних
цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
• гудвіл;
• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• ліцензії;
• торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення
роботи основних засобів, враховується у складі цих об’єктів.
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Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на
придбання після вирахування торгівельних та інших знижок;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для
використання за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом
майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
• ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації
починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у
стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директором Товариства, виходячи з:
• очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків
використання або інших факторів;
• строків використання подібних активів, затверджених Директором Товариства.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних прав, не перевищує період чинності договірних або інших
юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого суб’єкт господарювання очікує використовувати цей актив.
Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який
може бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу включає такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують
можливість поновлення суб’єктом господарювання без суттєвих витрат.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.
9. Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до
МСБО 2 «Запаси».
Запаси - це активи, які:
• перебувають у процесі надання фінансових послуг;
• існують у формі сировини та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі надання послуг;
• утримуються для продажу.
Запаси враховуються за однорідними групами.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок:
собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження
та приведення їх у теперішній стан.
Витрати на придбання:
• ціна закупки;
• ввізне мито та інші податки, що не відшкодовуються товариству;
• транспортно-заготівельні витрати, які пов’язанні з придбанням товарів.
Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Причинами списання запасів до чистої вартості реалізації є:
• пошкодження;
• часткове або повне застаріння;
• зниження цін;
• зростання очікуваних витрат на завершення надання послуг.
При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом
ідентифікованої собівартості.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного
обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом
строку їх фактичного використання.
Сума транспортно-заготівельних витрат враховується в бухгалтерському обліку методом прямого обліку – включається до первісної вартості придбаних запасів
при їх оприбуткуванні. Транспортно-заготівельні витрати, понесені при придбанні
різних найменувань запасів, включається до первісної вартості таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів у постачальників. Облік
транспортно-заготівельних витрат по кожному виду запасів (або загалом) ведеться
без використання окремого субрахунку.
10. Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»,
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною
контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну та довгострокову.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка
буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості
фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати
балансу.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової дебіторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини
суми заборгованості залишається менше 365 днів.
Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої не існує вірогідності її погашення. Даний факт затверджується керівником Товариства.

Виділяються такі види довгострокової дебіторської заборгованості:
- дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду;
- довгострокові векселі одержані;
- інша довгострокова дебіторська заборгованість.
Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її справедливою вартістю на дату укладання угоди плюс витрати на операцію, які прямо
відносяться до фінансового активу. Витрати за операцією — це додаткові витрати,
що безпосередньо належать до придбання або вибуття фінансового активу і включають, крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також
невідшкодовані податки та збори.
Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Ефективна
ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів від строку погашення до поточної чистої балансової вартості фінансового активу.
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій) вартості, якщо не можливо чітко визначити термін погашення такої заборгованості.
Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за
кожним дебітором, групою, за видами заборгованості, термінами її виникнення й
погашення. Регістром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр дебіторів.
11. Облік грошових коштів
Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі і депозитів до запитання.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України
(гривні), що є функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні
відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України
(НБУ) на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних
курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються
та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
12. Фінансові інвестиції, фінансові інструменти
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
З метою складання фінансової звітності фінансові інструменти класифікуються
за категоріями:
• доступні для продажу
• утримувані до погашення;
Фінансові інвестиції та фінансові інструменти, призначені для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на прибуток або збиток.
Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення - це
непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх Товариство має
реальний намір та здатність утримувати до погашення.
Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Строк погашення та періодичність
погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних на підставі попереднього досвіду та затверджуються наказом Товариства.
Облік фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю здійснюються в розрізі кредитних портфелів.
Під кредитним портфелем розуміють однорідні права грошової вимоги придбані у одного клієнта по одному договору кредиту.
Первісною оцінкою фінансових активів є справедлива вартість плюс витрати
на операції, які прямо відносяться до їх придбання. Свідченням справедливої вартості є сума компенсації, зазначена в договорі на придбання фінансового інструменту.
Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим методом.
Фінансові інвестиції оцінювати за їхньою справедливою вартістю за винятком
позик, дебіторської заборгованості та інвестицій утримуваних до погашення, їх слід
оцінювати за амортизованою собівартість, застосовуючи метод ефективного відсотка. Амортизована собівартість - це первісна вартість інструмента мінус виплати
основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь якої різниці між цією
первісною сумою та сумою погашення та мінус будь-яке зменшення корисності.
13. Знецінення активів
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності
активів».
На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак
знецінення активів:
•
зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну
величину, ніж очікувалося;
• старіння або фізичне пошкодження активу;
•
істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє Товариство, що сталося протягом звітного періоду або очікувані
найближчим часом;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може
суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або
такі очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність
Товариства.
При наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша
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з двох оцінок: справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж та цінності
використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості
активу, різниця визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного
відшкодування.
У разі відсутності ознак знецінення одиниці в цілому у звітності не відображається.
14. Витрати на позики
Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на позики, відображений в МСБО 23 «Витрати на позики».
Витрати на позики - витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені підприємством у зв’язку із запозиченням коштів.
Витрати на позики включають:
а) витрати на сплату відсотків, обчислені за допомогою методу ефективного
відсотка, як описано в МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;
б) фінансові витрати, пов’язані з фінансовою орендою і визнані згідно з МСБО
17 «Оренда»;
в) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті,
якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків.
Витрати на позики визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з
відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів.
До кваліфікованих активів відносяться:
(а) запаси;
(б) нематеріальні активи;
(в) інвестиції у нерухомість.
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва
або виробництва кваліфікованого активу як частина собівартості цього активу капіталізуються.
15. 3обов’язання та забезпечення
Облік і визнання зобов’язань та забезпечень Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання Товариства, класифікуються на довгострокові (термін погашення
понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній
(справедливій) вартості.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів
або послуг.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення
частини суми боргу залишається менше 365 днів.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим
ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Товариство визнає в якості забезпечення – забезпечення витрат на оплату відпусток, який формується щоквартально виходячи з фонду оплати праці наступним
чином:
• Забезпечення нараховується, виходячи із заробітної плати кожного працівника за останні 12 календарних місяців та нарахованих на заробітну плату страхових внесків.
• Щомісяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (в т.ч.,
якщо працівник знаходився на лікарняному).
• Розрахунок відрахувань до забезпечень на виплату відпусток визначається
на останній день звітного періоду за формулою:
Сума відрахування до забезпечень = (Річний фонд оплати праці + нарахування
єдиного соціального внеску) / кількість календарних днів у поточному році (за виключенням святкових днів) х кількість днів невикористаної відпустки на звітну дату.
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то
його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.
16. Винагороди працівникам
Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно
до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо
вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду);
б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні
трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку
за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв
чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також
отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або
пізніше;
г) виплати при звільненні.
У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до
Державного бюджету за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.
17. Визнання доходів і витрат
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності компанії, коли власний капітал зростає в результаті
цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а
сума доходу може бути достовірно визначена.
Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне
підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довідкою, затвердженою директором, (наприклад, нарахування резерву сумнівних боргів).
Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати,
пов’язані з придбанням запасів, необоротних активів не включаються до складу
витрат, а підлягають віднесенню на відповідні рахунки обліку необоротних активів
та запасів.

Для обліку витрат використовуються рахунки 9 класу.
Визначення фінансового результату проводиться поквартально.
Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються поквартально.
18. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Відомості форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» викладені у розрізі
необоротних та оборотних активів.
Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні (оборотні) та довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що
очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
18.1. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Дебіторська заборгованість Товариства складається з дебіторської заборгованості за виданими авансами та іншої поточної дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2015 р.
складає 13 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. становить
197 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складається з заборгованості за виданою поворотною фінансовою допомогою Голові Товариства. Дебіторська заборгованість відображена в сумі очікуваного отримання.
Товариство очікує погашення цієї заборгованості протягом 2016 року.
18.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти за станом на 31.12.2015 р. зберігаються на банківських рахунках Товариства. 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, які зберігаються на банківських рахунках Товариства станом на
31.12.2015 р. становлять 1 тис. грн.
Обмеження права Товариство на користування грошовими коштами у 2015
році відсутні.
18.3. Власний капітал
Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу
Плану рахунків.
Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства виключно у грошовій формі. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Засновницькому договорі Товариства. Статутний капітал може збільшуватися за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а також за рахунок додаткових внесків
його учасників.
Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Товариства.
Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал фонд формується
шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми щорічного прибутку
Товариства до досягнення визначеного розміру.
Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2015 р. становить 209
тис. грн.
Статутний капітал – 205 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року Статутний капітал
сформовано в повному обсязі.
Резервний капітал станом на 31.12.2015 року - 8 тис. грн.
Непокритий збиток станом на 31.12.2015 року - 4 тис. грн.
18.4. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані
товари, роботи, послуги.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. за розрахунками з бюджетом становить 2 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток становить
2 тис. грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2015 р. відсутні.
19. 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 власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті
про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення
зобов’язання.
Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно
від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення
фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.
Інші операційні доходи за 2015 рік становлять 35 тис. грн., отримані у вигляді
безповоротної фінансової допомоги від Голови Товариства - Гапонова В.П.
Адміністративні витрати, пов’язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2015 рік становлять 25 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) у 2015 році становить 10 тис. грн.
Фінансовий результат (прибуток) до оподаткування за 2015 рік становить 10
тис. грн.
Витрати з податку на прибуток станом на 31.12.2015 р. складають 2 тис. грн.
Чистий фінансовий результат (прибуток) становить 8 тис. грн.
Сукупний дохід у 2015 році становить 8 тис. грн.
20. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
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надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі.
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Товариства.
20.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу від надання фінансових послуг.
Надходження від операційної діяльності за 2015 рік складають:
- інші надходження – 38 тис. грн. (35 тис. грн. - безповоротня фінансова допомога та 3 тис. грн. - повернення
Витрачання від операційної діяльності за 2015 рік складають:
- на оплату товарів (робіт, послуг) – 32 тис. грн.;
- зобов’язань з податків і зборів – 6 тис. грн. з них:
- зобов’язань з податку на прибуток – 6 тис. грн.;
Чистий рух грошових коштів (витрачання) за 2015 рік - дорівнює нулю
20.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування
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 від інвестиційної діяльності за 2015 відсутній.
20.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів,
погашення зобов’язань за борговими цінними паперами та інші
Рух коштів у результаті фінансової діяльності за 2015 відсутній.
Залишок коштів на початок року становить 1 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів (витрачання) за звітний період дорівнює нулю.
Залишок коштів на 31.12.2015 р. становить 1 тис. грн.
21. Звіт про власний капітал
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює
сумі капіталу, відображеного в Балансі (Звіт про фінансовий стан).
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) здійснюється відповідно
до чинного законодавства.
Зареєстрований капітал станом на 31.12.2015 р. становить 205 тис. грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2015 р. дорівнює 8 тис. грн.
Непокритий збиток станом на 31.12.2015 р. становить 4 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2015 р. 209
тис. грн.
22. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проводилися.
23. Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Доходи з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання
в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли
балансова вартість активу або зобов’язання відшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці,
які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх
періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова
вартість активу чи зобов’язання відшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов’язання - це сума, яка використовується для
цілей оподаткування цього активу або зобов’язання.
Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або
відшкодована в зв’язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та
зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими
базами активів і зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за
тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов’язань.
Відстрочені податкові активи розраховуються за податковим ставкам, які, як
очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в
дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалізувати відстрочені податкові активи.
Витрати з податку на прибуток за 2015 рік становлять 2 тис. грн. і складаються
із поточного податку на прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання у
Товариства відсутні у зв’язку із застосуванням положень пп. 134.1.1 Податкового
кодексу України про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці.
24. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати
іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо
зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають
не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків
зв’язаними сторін.
До зв’язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою
20% і більше відсотків у статутному капіталі Товариства та управлінський персонал:

- Гапонов Віктор Петрович, який володіє часткою 70% та займає посаду Голови товариства.
- Русанова Тетяна Вікторівна - володіє часткою 30%;
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без
спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.
Станом на 31.12.2015 року заборгованість Голови Товариства, Гапонова Віктора Петровича перед Товариством за поворотною фінансовою допомогою, яка
підлягає поверненню в 2016 році становить 197 тис. грн.
Протягом 2015 року Товариство не нараховувало та виплачувало заробітну
плату управлінському персоналу відповідно до встановленої системи оплати праці.
25. Сегменти
В силу технологічних особливостей товариства і сформованою практикою організації виробництва господарсько-галузеві сегменти не виділені.
26. Судові спори
Станом на 31.12.2015 року Повне товариство «Справедливий ломбард»
Гапонов В.П. і Компанія» є позивачем до Господарського Суду України по справі
з Товариством з обмеженою відповідальність «ОХОРОНА-КОМПЛЕКС ЄС» за заподіяні збитки та має намір по судовому рішенню стягнути з відповідача грошові
кошти в сумі 184 990,93 грн.
Оскільки ймовірність стягнення заборгованості невизначена, умовні активи в
сумі 184 990,93 грн. не визнавались.
27. 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.
Голова Товариства		

______________

Гапонов В. П.

Головний бухгалтер
		
Чернявська Ю.В.,
							
директор ТОВ «АРТ-ОБЛІК»

Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
Іншим користувачам фінансової
звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВАМ
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
СТАНОМ НА 31.12.2015 РОКУ
(з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ
37726300.
Відповідно до договору № 80/2016 від 21 березня 2016 р. про надання аудиторських послуг між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445 від
30.06.2011 р.), та ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ», незалежним аудитором Марченком Василем Петровичем (Сертифікат аудитора № 006356 від 13.12.2007 року, чинний до 13.12.2017
року) виконана перевірка фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ», далі за текстом – «Товариство») станом на 31.12.2015 року.
Аудиторську перевірку виконано з 21 березня 2016 року по 01 квітня 2016 року,
в м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Бакала, буд.44/1
Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Гапонова Віктора Петровича,
якого обрано Головою Товариства на посаду у відповідності до Протоколу Загальних Зборів (Засновників) Учасників №3 від 17 січня 2011 року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності та обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України від 29.12.2015 №320/1 в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але
не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу вибіркової перевірки.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування
й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014
року передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту
незалежного аудитора.
Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність».
Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську
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діяльність». Також аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-ІІІ, Порядку
складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4
листопада 2004 року № 2740.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір
процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою
для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу
на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний,
рівень упевненості.
1. Концептуальною основою складання фінансових звітів є Міжнародні стандарти фінансової звітності.
2. Відповідальність за правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представлені аудитору
для перевірки, несе Гапонов Віктор Петрович.
3. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення своєї думки.
4. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 21 березня 2016 року, дата закінчення
– 01 квітня 2016 року. Дата видачі висновку 01 квітня 2016 року.
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
У зв’язку з тим, що інвентаризація Товариством станом на 31 грудня 2015 року
не проводилася, аудитор отримав інформацію про склад активів та зобов’язань за
допомогою інших аудиторських процедур. Проте зазначені невідповідності мають
обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового
стану підприємства.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, крім вказаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» у відповідності до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку справедливо і достовірно відображають фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»
ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2015 року, його фінансові результати, рух коштів, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними
документами.
Директор-аудитор
______________ В.П. Марченко
01 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)
Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній
Вал, буд. 4А, офіс 316
Додаток №1 до Аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»
ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
станом на 31.12.2015р. (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ»

Код ЄДРПОУ

37726300

Номер, серія, дата видачі та Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
термін дії свідоцтва про вне- фірм та аудиторів, які одноособово надають аудисення до державного реєстру торські послуги, № 4445 від 30.06.2011 року
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги
Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер,
серія, дата видачі та термін
дії сертифіката аудитора;
номер, серія, дата видачі та
термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ

Марченко Василь Петрович
Сертифікат аудитора № 006356
13.12.2017 року

Телефон

Тел. (044) 227-83-75

чинний

до

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0035 від
04.07.2013 року

Місцезнаходження та елек- 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316
тронна адреса
info@maximum-audit.com.ua
II. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СПРАВЕДЛИВИЙ
ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
Повна назва

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»

Скорочена назва

ПТ «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»

Код ЄДРПОУ

37075532

08298, Київська обл., місто Ірпінь, смт. КоцюбинМісцезнаходження на дату ське, вул. Бакала, буд.44/1
видачі аудиторського звіту:
Дата запису: 12.07.2010
Дата та номер запису в дер- Номер запису: 1 357 102 0000 002564
жавному реєстрі
Основні види діяльності відповідно до реєстраційних документів

64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
47.77 – Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Кількість учасників станом на 2
31.12.2015 р.
Кількість працівників станом 1
на 31.12.2015 р.
Розрахунковий рахунок
Організаційно –
форма Товариства

Р/р 26008307703
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ МФО
380805

правова 260 – Повне товариство

Кількість відокремлених під- відсутні
розділів
Свідоцтво Державної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
про реєстрацію фінансової установи серія ЛД №
500 від 09.09.2010 року
Номери, серії, дати видачі,
термін дії ліцензій та/або
дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія на виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органо-генного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорого-цінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення видана Міністерством фінансів України Серія АВ 563293 від
06.10.2010 р. (строк дії ліцензії – необмежений)

Аудитором перевірена наступна документація: установчі, реєстраційні і первинні документи.
Бухгалтерський облік Товариством ведеться відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних документів з питань організації
обліку.
III. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Бухгалтерський облік Товариством в 2015 році ведеться відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» встановлено, що Товариство має затверджену облікову політику відповідно до вимог
п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні». Облікова політика Товариства передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок складання
звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності.
Основні положення облікової політики Товариства відповідають Міжнародним
стандартам фінансової звітності та діючим нормативно-правовим актам щодо
здійснення господарської діяльності. Протягом періоду, що підлягав перевірці, відхилень та змін щодо облікової політики на Товаристві аудитором не
встановлено.
3.1.2. Відповідно до положень облікової політики, Товариством прийнята та
використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку з використанням спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення типу 1-С
Бухгалтерія.
В цілому, за результатами проведеної аудиторської перевірки щодо відповідності фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ» прийнятій обліковій політиці, суттєвих порушень аудитором не встановлено.
IV. АКТИВИ
4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх амортизації
4.1.1. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства основні засоби відсутні.
4.1.2. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства нематеріальні активи
відсутні.
4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій)
4.2.1. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства інші довгострокові фінансові інвестиції відсутні.
4.2.2. Поточні фінансові інвестиції - відсутні.
4.2.3. При проведенні перевірки, на підставі наданої Товариством інформації,
суттєвих порушень чинного законодавства аудитором не встановлено. Порядок
формування господарських операцій щодо обліку фінансових інвестицій відповідає вимогам МСБО №32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ №7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Данні бухгалтерського обліку щодо фінансових інвестицій Товариства відповідають даним фінансової звітності.
4.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.3.1. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.
4.4. Інші необоротні активи
4.4.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2015 р.
інші необоротні активи відсутні.
4.5. Відстрочені податкові активи
4.5.1. За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015 р. на балансі
Товариства відстрочені податкові активи відсутні
4.6. Облік запасів
4.6.1. За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на
31.12.2015 р. запаси відсутні.
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4.7. Поточна дебіторська заборгованість
4.7.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2015 р.
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відсутня.
4.7.2. За даними бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість за виданими авансами Товариства станом на 31.12.2015р. складає 13 тис. грн.
4.7.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на
31.12.2015 року відсутня.
4.7.4. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 року
становить 197 тис. грн. та складається із заборгованості за виданою поворотною
фінансовою допомогою.
4.7.5. Облік розрахунків з дебіторами Підприємства в цілому ведеться відповідно до встановлених вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших
нормативно – правових документів.
4.8. Облік грошових коштів та розрахунків
4.8.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству.
4.8.2. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку,
щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документації передбаченими
нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових
коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності.
4.8.3. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів Товариства у станом на
31.12.2015 р. складають 1 тис. грн. Залишки грошових коштів на рахунках в банках
Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 1 тис. грн. Залишки грошових коштів у касі Товариства станом на 31.12.2015 р. відсутні.
4.9. Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні.
V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2015
р. становить 209 тис. грн. Структура власного капіталу Товариства станом на
31.12.2015 р. складається із зареєстрованого капіталу у розмірі 205 тис. (Двісті
п’ять тисяч) грн., резервного капіталу в сумі 8 тис. грн., непокритого збитку в розмірі 4 тис. грн.
5.2. Капітал у дооцінках, додатковий, емісійний дохід, вилучений капітал, інші
резерви у Товариства відсутні.
5.3. Станом на 31 грудня 2015 р. у відповідності до Статуту ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ», для забезпечення діяльності створено статутний капітал у розмірі 205 тис. (Двісті п’ять
тисяч) грн. 00 коп., який розподілено між учасниками наступним чином:
Учасники
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ: Гапонов Віктор Петрович, зареєстрований виконавчим комітетом Ірпінської міської ради
Київської області від 28.05.1997 року, за
реєстраційним №2 357 017 0000 000796,
ідентифікаційний номер - 1830413276, Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи – підприємця: ВОО №280713, місцезнаходження: 08298, Київська область, смт.
Коцюбинське, провулок Жовтневий, буд. 16

8.1. Доходи Підприємства акумулювались відповідно до правил бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а облік витрат - на рахунках класу 9 («Витрати діяльності»), що відповідає «Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Методи обліку доходів та витрат відповідають чинному
законодавству та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
8.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, доходи та витрати Підприємства, відображені в формах звітності (Форма №2), відповідно до даних бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, на підставі наданої Підприємством інформації, суттєвих порушень чинного законодавства нами не встановлено.
8.3. Протягом 2015 року Підприємство отримало дохід у розмірі 35 тис. грн. та
понесло витрати на суму 27 тис. грн. Фінансовий результат за 2015 рік становить
8 тис. грн.
ІX. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає
встановленим вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
Директор-аудитор
______________ В.П. Марченко
01 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)
Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній
Вал, буд. 4А, офіс 316

Додаток №2 до Аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»
ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
станом на 31.12.2015р. (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)
ДОВІДКА
про фінансовий стан
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД»
ГАПОНОВ В.П. І КОМПАНІЯ»
на 31.12.2015 р.
м. Київ, 01 квітня 2016 року

Частка у статутРозмір внеску, грн. ному
капіталі, %

143 500,00

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ Русанова Тетяна Вікторівна, зареєстрована виконавчим комітетом Ірпінської міської ради
Київської області від 13.08.2007 року, за реєстраційним №2 357 001 0001 004778, ідентифікаційний номер 3035109800, Свідоцтво
про державну реєстрацію фізичної особи –
підприємця: В02 №793627, місцезнаходження: 08298, Київська область, м Ірпінь, смт.
Коцюбинське, провулок Жовтневий, буд. 16

61 500,00

Разом

205 000,00

70,00

На дату видачі аудиторського звіту Статутний капітал Товариства сформовано
в повному обсязі за рахунок грошових внесків учасників.
5.4. При проведенні перевірки порушень, щодо формування господарських
операцій Товариства з обліку власного капіталу Товариства, аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та
вимогам чинного законодавства.
5.5. Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу,
що відповідає вимогам чинного законодавства.
VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2015 р. довгострокові зобов’язання та довгострокові забезпечення відсутні.
VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом на
31.12.2015 р. відсутня.
7.2. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2015 р. відсутні.
7.3. Поточні забезпечення станом на 31.12.2015 р. відсутні.
7.4. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2015 р відсутня.
7.5 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом
на 31.12.2015 р. становить 2 тис. грн.
7.6 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом
на 31.12.2015 р. відсутня.
7.7. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2015 р. відсутні.
7.8. Облік зобов’язань Товариства ведеться відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.
VIIІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКІВ

Фактичне
значення

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне
значення

1

Коефіцієнт
покриття
(загальної
ліквідності)

Оборотні активи (р.1195)
/ Поточні зобов’язання
(р.1695)

>1

34,5

105,50

2

Коефіцієнт
швидкої
ліквідності

Оборотні активи (р.1195)
– Запаси (р.1100) / Поточні зобов’язання (р. 1695)

0,6-0,8

34,5

105,50

3

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.1165) / Поточні 0,2-0,35
зобов’язання (р. 1695)

0,17

0,5

4

Коефіцієнт
автономії
(Власний капітал (р.1495)
(фінансової
/ Підсумок балансу
незалеж(р.1900)
ності)

> 0,5

0,97

0,99

5

Коефіцієнт
фінансової
стабільності

> 1,0

33,5

104,50

30,00

100,00

Фактичне
значення

№
п/п

(Власний капітал
(р.1495) / Загальна сума
зобов’язань (р. 1595 +
р.1695)

на
на
31.12.2014 31.12.2015

Джерелами визначення показників фінансового стану були:
- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р. (форма №1);
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік (форма
№2);
- інша додаткова інформація.
Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна
зробити висновок, що станом на 31.12.2015 р. розраховані показники знаходяться
в межах нормативного значення або значно перевищують його.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов’язань
Товариство може негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2015 року становить 0,5.
Станом на 31.12.2015 р. коефіцієнт автономії складає 0,99. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2015 р. 99 % активів Товариства складають власні
кошти.
Значення коефіцієнтів загальної ліквідності вказує на те, що Товариство може
оплатити 100 % поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів.
Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу і забезпечень у Товариства достатньо для погашення його зобов’язань.
Директор-аудитор
______________ В.П. Марченко
01 квітня 2016 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)
Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній
Вал, буд. 4А, офіс 316
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

05

02

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «ВІП-Капітал»

за ЄДРПОУ

35533505

Територія

Україна Печерський район

за КОАТУУ

803820000

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

Середня кількість працівників

3

Адреса, телефон

01601 М. Київ Печерський узвіз, 3 оф 806, т.: 235-72-79

1

за КОПФГ
за КВЕД

65.12

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

48
48
0
22
22
-

48
48
0
22
22
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

5100
3074
-

5235
3074
11

1065

-

-

1090
1095

8222

8368

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

13
13
-

13
13
-

1125

10

120

1130
1135
1136

-

-

1140

1

-

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

507
85
85

484
104
104

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
29

616

29
750

-

-

8838

9118
На кінець
звітного
періоду

3

3
0

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

8500
143
(-)
(-)
8643

8500
211
(-)
(-)
8711

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

56

6
6
155

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

56
56

155
161

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

8

5
14
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
8
-

4
12
4
5

-

-

-

-

-

-

64

108

67
139

110
246

-

-

-

-

8838

9118

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02 05
Товариство з додатковою відпоПідприємство відальністю «Страхова компанія за ЄДРПОУ
35533505
«ВІП-Капітал»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

230

173

2010
2011
2012
2013

230
361
60
-99

173
132
41

2014

28

-

2050

(-)

(-)

2070

57

-

2090
2095

173
(-)

173
(-)

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

274

106

2121

237

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

( 210)
( 44)
( 83)

( 149)
( 49)
(-)

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

110
(-)
2095
(-)
(-)
(2125)

81
(-)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
80
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
68
збиток
2355
(-)

4
81
(-)
-8
73
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

68

73

За
звітний
період

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1
86
32
219
338

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
83
22
105

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02 05
Товариство з додатковою відпоПідприємство відальністю «Страхова компанія за ЄДРПОУ
35533505
«ВІП-Капітал»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період
За
звітний
Стаття
Код
період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками ко3025
1
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
250
201
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
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ТДВ «СК «ВІП-Капітал»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
107
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 129)
Праці
3105
( 65)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 31)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
( 20)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
8
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
376
( 50)
( 70)
( 27)
( 24)
9

3117

-

-

3118

12

15

3135
3140
3145

-

-

3150

21

-

3155

-

-

3190
3195

( 78)
( 13)

( 418)
( -11)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

95
-

-

3215
3220
3225
3230

7
-

9
-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 96)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
6
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньо- 3310
му підприємстві
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
3365
(
-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
19
Залишок коштів на початок року
3405
85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
104

4
(-)
(-)
(-)
(-)
9
(-)
(-)
(-)
(-)
2
87
85

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-Капітал»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
8500

4
-

5
-

6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
143

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

8500
-

-

-

-

143
68
-

-

-

8643
68
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

8500

-

-

-

68
211

-

-

68
8711

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

09

35533505

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
8643

№24/2016

118

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ТДВ «СК «ВІП-Капітал»
Товариство з додатковою відповідальністю
«Страхова Компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2015року
(в тис. грн.)
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ
Товариство було створено у відповідності до Закону України «Про господарські товариства» фізичними та юридичними особами відповідно до Статуту про
створення та діяльність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова
Компанія «ВІП-КАПІТАЛ» (надалі Компанія). Компанія зареєстрована Печерською
районною у м. Києві державною адміністрацією 29.10.2007 року за № 1 070 107
0003 030482.
Компанія не має у своєму складі інших юридичних осіб, в тому числі дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених структурних
пiдроздiлiв. Змін в органiзацiйнiй структурі Компанії в порівнянні з попереднім звітним періодом не відбулося.
Основним видом діяльності Компанії є страхування та перестрахування.
Місцезнаходження Компанії: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 3.
Загальна кількість працівників Компанії становила 3 чол. на 31.12.2015 та 7
чол. на 31.12.2014 відповідно.
2. ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Основні принципи бухгалтерського обліку
Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності
(КІМСФЗ).
Компанія вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата
переходу на МСФЗ – 01 січня 2012 року. Остання фінансова звітність Компанії у
відповідності до П(С)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року.
Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане
інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком окремих фінансових інструментів, врахованих за справедливою вартістю. Керівництво припускає, що балансова вартість всіх основних
засобів та нематеріальних активів приблизно порівнянна з їх справедливою
вартістю.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Компанія
буде продовжувати нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому,
що передбачає відшкодування вартості активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової вартості й класифікації статей активу з
метою їх відображення за реально відшкодованій величині, яка була б необхідна
в разі неможливості продовження нормальної діяльності Компанії або реалізації
Компанією своїх активів в порядку, що не відповідає умовам нормальної господарської діяльності, в цій звітності не робилась.
Функціональна валюта
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий.
Мінімальний рівень суттєвості для врахування господарських операцій становить 0,5% від валюти балансу.
3.1. Основні засоби
Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації й витрат на знецінення (за наявності).
Амортизація нараховується з метою списання активів протягом строку їх корисного використання.
Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом. Нижче наведені
строки експлуатації, які застосовуються до наступних груп основних засобів:
Меблі
Офісне обладнання
Комп’ютери

60 місяців
60 місяців
60 місяців

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи не перевищує балансова вартість
основних засобів їх відновлювальну вартість. У разі перевищення балансової вартості основних засобів над їх відновлювальною вартістю Компанія зменшує балансову вартість основних засобів до їх відновлювальної вартості.
Будь-яке збільшення вартості основних засобів, що виникає в результаті переоцінки, відображається у складі фонду переоцінки основних засобів, за винятком
випадку, коли воно компенсує зменшення вартості того ж активу, що визнане раніше. У цьому випадку збільшення вартості у розмірі визнаного раніше зменшення
вартості активу відноситься на прибутки та збитки за період.
Зменшення балансової вартості активу, що виникло в результаті переоцінки,
визнається в тій мірі, в якій воно перевищує його переоцінену вартість, що виникла
в результаті попередньої переоцінки даного активу.
Амортизація переоцінених основних засобів відображається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний доход. При подальшій реалізації або вибутті
переоціненого активу відповідний позитивний результат переоцінки, що врахований у складі фонду переоцінки активів, переноситься на рахунок нерозподіленого
прибутку.
Компанією встановлене граничне значення в розмірі 2500 грн., й активи, що
придбані, нижче цього розміру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточні витрати в момент їх придбання.
3.2. Нематеріальні активи
3.2.1. Ліцензії
Вартість ліцензій представляє собою виплати державі на їх отримання. Компанія враховує ліцензії на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю й використовує справедливу вартість як фактичну на дату переходу. Після первісного
визнання ліцензії відображаються за вартістю придбання з вирахування накопичених збитків від знецінення.
Строк дії отриманих Компанією ліцензій – безстроковий, тому строк корисного
використання цих ліцензій оцінюється як не визначений.
3.2.2. Програмне забезпечення
Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю
придбання Після первісного визнання нематеріальні активи у вигляді програмного

забезпечення відображаються за вартістю придбання з вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від знецінення.
Нижче наведена інформації відносно облікової політики, що застосовується до
нематеріальних активів Компанії:
Ліцензії
Строк корисного використання
Невизначений
Метод амортизації, що застосо- Не амортизується
вується

Програмне забезпечення
Обмежений
Амортизується прямолінійним методом протягом
строку корисного використання

3.3. Визнання й оцінка фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли Компанія стає стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструменту. Всі угоди купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставку активів у строк, що встановлюється законодавством або правилами,
прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на
дату, коли Компанія приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та депозити, пайові інструменти інших компаній, торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, фінансові інструменти, що мають або не мають біржові котирування.
Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати грошові кошти або фінансові активі іншій компанії,
Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх справедливою вартістю, а також для фінансових активів і фінансових
зобов’язань, що не відображаються за їх справедливою вартістю з відображенням
результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові результати (звіті про прибутки
та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Компанія класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або короткострокові в залежності від строку їх погашення. З врахуванням
інших факторів, що обмежують можливості Компанії, по реалізації фінансових
активів протягом 12 місяців або передбачають потенційну можливість погашення
фінансових зобов’язань протягом 12 місяців з дати здійснення класифікації або
звітної дати.
Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних
прав на отримання потоків грошових коштів від цього фінансового активу, або коли
Компанія передає договірні права на отримання потоків грошових коштів від цього
фінансового активу.
3.3.1. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю
через прибутки або збитки
Фінансові активи, що відображаються за справедливої вартістю через прибутки або збитки, представляють собою цінні папери, що придбані з основною метою
продажу протягом короткого строку. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінюються первісно та згодом за
справедливою вартістю. Для визначення справедливої вартості активів, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, компанія використовує біржові котирування.
3.3.2. Інвестиції, що є в наявності для продажу
Інвестиції, що є в наявності для продажу, представляють собою інвестиції в
акції та боргові інструменти, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані з метою забезпечення ліквідності або
у відповідь на зміну ринкових умов. Такі цінні папери первісно відображаються за
справедливою вартістю.
Якщо справедлива вартість боргових та пайових інвестицій не може бути достовірно визначена, вони відображаються за собівартістю придбання.
3.3.3. Інвестиції, що утримуються до погашення
Інвестиції, що утримуються до погашення, представляють собою боргові цінні
папери з визначеними або фіксованими платежами за умови, що Компанія має
намір та здатність утримувати дані цінні папери до погашення. Такі цінні папери
утримуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву під знецінення.
Амортизація дисконту протягом строку до погашення відображається як процентний доход протягом періоду до погашення з використанням методу ефективної
процентної ставки. Компанія не мала інвестицій, що утримаються до погашення,
протягом 2014 року.
3.4. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість складається зі страхових премій до отримання від
страхувальників, перестрахувальників та посередників, комісій до отримання по
операціях перестрахування та суми претензій за ризиками, що передані в перестрахування, на звітну дату за вирахуванням резервів під знецінення. Премії по
операціях страхування й комісії по операціях перестрахування враховуються на
основі методу нарахування.
Балансова вартість короткострокової дебіторської заборгованості приблизна
порівнянна з її справедливою вартістю.
Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.
3.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою готівкові кошти в касі та
кошти на поточних банківських рахунках Компанії, а також банківські депозити з
терміном погашення 12 місяців й менше.
3.6. Залік фінансових активів і зобов’язань
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про
фінансовий стан) відображається сума, що їх сальдує, коли Компанія має юридично закріплене право здійснити залік цих сум та має намір або здійснити залік
по сумі, що їх сальдує, або реалізувати актив й виконати зобов’язання одночасно.
Взаємозалік не проводиться:
- щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань;
- доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами.
3.7. Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення
фінансових активів або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група активі вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існують об’єктивні свідчення
знецінення в результаті однієї чи більше подій, що сталися після первісного визнання активу та здійснили вплив, якій піддається надійній оцінці, на очікувані
майбутні грошові потоки
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3.8. Запаси
Матеріальні запаси оцінюються на дату звітності по найбільш низькій ціні, ніж:
ціна придбання (собівартість) та їх чиста ціна реалізації.
При використанні матеріальних запасів застосовується метод FIFO.
3.9. Доходи від страхової діяльності
Доходи від страхової діяльності включають в себе чисті премії по страхуванню
і комісії, утримані при перестрахуванні, з вирахуванням чистої зміни в резервах по
незароблених преміях, страхових виплат, чистих змін в резерві збитків й вартості
придбання страхового полісу.
Чисті страхові премії представляють собою валові премії з вирахуванням премій, що передані в перестрахування. При укладанні контракту премії враховуються
в сумі, що вказана в полісі, і відносяться на доходи на пропорційній основі протягом періоду дії договору страхування. Резерви по незароблених преміях представляють собою частину премій, що відносяться до не закінченого строку договору
страхування, та включаються в зобов’язання в балансі (звіті про фінансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервів враховуються у звіті про фінансові
результати (звіті про сукупний дохід) по мірі виникнення при переоцінці резервів
на збитки.
Комісії отримані по контрактах з перестрахувальників, враховуються у звіті про
фінансові результати (звіті про сукупний дохід) з моменту набуття чинності договору перестрахування.
3.10. Перестрахування
В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування
ризиків. Такі угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифікацію бізнесу, дозволяє керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що
виникають в результаті страхових ризиків, і дають додаткову можливість для росту.
Суми до отримання від перестрахувальників так само, як витрати по виплаті
страхових виплат, пов’язаних з полісом перестрахування. Перестрахування в балансі (звіті про фінансовий стан) враховуються на валовій основі, якщо тільки не
існує права на залік.
Договори перестрахування оцінюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик визначений як можливість суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливість суттєвого коливання строків руху грошових коштів, переданих
Компанією перестрахувальнику.
3.11. Страхові резерви
Страхові резерви – це фонди страхової компанії, що створюються для забезпечення гарантій в виконання фінансових зобов’язань зі страхових виплат, розрахованих за окремим договором страхування і /або за портфелем страхування
на звітну дату.
Формування резервів відбувається за Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування
життя, визначеними Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг.
3.11.1. Резерв незароблених премій
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку
звітну дату методом, визначеним Законом України «Про страхування».
Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), які дорівнюють 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), по відповідних видах страхування за
період попередніх дев’яти місяців (далі - розрахунковий період) у такому порядку:
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за наступні три місяці цього періоду множиться на одну другу;
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
– одержані добутки додаються.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій
статті балансу Компанії як технічні резерви.
Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному
періоді відповідно зменшує (збільшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії).
При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток
перестраховиків у резервах незароблених премій.
3.11.2. Резерви збитків, які виникли але не заявлені
Резерви збитків включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові
відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення
щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків
у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від
суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.
3.12. Тест на адекватність страхових зобов’язань
На кожну звітну дату Компанія оцінює адекватність страхових зобов’язань, користуючись поточною оцінкою майбутніх потоків грошових коштів в рамках своїх
страхових договорів. Якщо така оцінка показує, що балансова вартість зобов’язань
Компанії зі страхування не відповідає передбачуваним майбутнім потокам грошових коштів, то це відхилення належить визнанню у звіті про фінансові результати
(звіті про сукупний дохід) у складі витрат на формування резервів збитків.
3.13. Комісійні доходи й комісійні витрати
Комісійні доході й комісійні витрати на брокерів і агентів визнаються в момент
початку дії договорів страхування/перестрахування та відносяться на доходи й витрати пропорційно протягом дії страхових полісів через включення в розрахунок
резерву незароблених премій.
3.14. Визнання доходів і витрат
Процентні доходи і витрати відображаються по принципу нарахування. Інші
доходи визнаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) по
завершенню відповідних угод.
3.15. Оподаткування

Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму
поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному
періоді нараховується з урахуванням розміру оподаткованого прибутку, визначеного за окремими правилами оподаткування страхової діяльності, встановленими
Податковим кодексом України (ПКУ).
З метою визначення порядку формування доходів та витрат страховика, що
отримані від страхової діяльності, в ПКУ передбачено ст. 141 «Особливості оподаткування страховика», у якій надається перелік доходів та витрат, які страховики
можуть правомірно відносити до результатів страхової діяльності.
Отже, прибуток, що підлягає оподаткуванню, відрізняються від чистого прибутку, відображеного у звіті про фінансові результати, оскільки виключає не від’ємні
з метою оподаткування статті. В результаті цього у Компанії виникають постійні
різниці між податковим і обліковим прибутком.
Поточний податок на прибуток враховує всі постійні різниці. Отже, на постійні
різниці відстрочені податкові зобов’язання не нараховуються.
3.16. Статутний капітал
Статутний капітал відображається за первісною вартістю.
3.17. Події після дати балансу
Компанія коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування показників являється необхідним. Події після
звітної дати, які потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані
з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також
оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату.
Відповідно, Компанія розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових
наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.
3.18. Застосування стандартів
Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Листом від 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Міністерство фінансів України
повідомило, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.
При складанні фінансової звітності Компанія керується МСФЗ та роз’ясненнями
Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 3108410-06-5/607 та Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2316.
3.19. Перше застосування МСФЗ
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Компанії, підготовленою згідно МСФЗ. За попередні звітні періоди,
закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Компанія готувала фінансову
звітність до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Компанія підготувала цю фінансову звітність, що відповідає МСФЗ, які приймаються у відношенні звітних періодів, що завершились 31 грудня 2013 р., або після
цієї дати, разом із порівняльною інформацією за рік, що завершився 31 грудня
2012 року.
4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Комп’ютери
та офісне обладнання

Інструменти,
прилади, інвентар (меблі)

Всього

20
0
0
20

2
0
0
2

22
0
0
22

Накопичена амортизація:
На 01.01.2015
Нарахування за 2015 рік
На 31.12.2015

20
0
20

2
0
2

22
0
22

Чиста балансова вартість:
На 01.01.2015
На 31.12.2015

20

2

22

Первісна вартість:
На 01.01.2015
Прибуття
Вибуття
На 31.12.2015

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Ліцензії

Програмне забезпечення

Всього

Первісна вартість:
На 01.01.2015
Прибуття за 2015 рік
Вибуття в 2015 році
На 31.12.2015

48
0
0
48

0
0
0
0

48
0
0
48

Накопичена амортизація:
На 01.01.2015
Нарахування за 2015 рік
На 31.12.2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Чиста балансова вартість:
На 01.01.2015
На 31.12.2015

0
48

0
0

0
48

6. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА (ІНВЕСТИЦІЇ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ)
Станом на 31 грудня 2015 року цінні папери, що знаходяться на обліку в Компанії, згідно виписки про стан рахунку у цінних паперах, не обтяжені зобов’язаннями
в обігу на фондовому ринку, що свідчить про відсутність критерію зменшення корисності.

Пайові цінні папери

31.12.2015
31.12.2014
% володіння в тис. грн. % володіння в тис. грн.
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ТДВ «СК «ВІП-Капітал»
ПАТ ФК Авангард
ПАТ «КЕБО»
ПАТ «Укрресурсзабезпечення»
ПАТ «М’ясоконсервний завод»
ВСЬОГО:

0,1913
0,3145
0,0047

3153,0
2002,0
80,0
5235,0

0,3

5000,0

0,01
0,05

80,0
20,0
5100,0

У складі інвестицій, що є в наявності для продажу, враховуються акції українських емітентів. Такі цінні папери на кожну дату звітності відображаються за
справедливою вартістю. Якщо справедлива вартість інвестицій не може бути достовірно визначена, вони відображаються по балансовій вартості.
Станом на 31.12.2015р.проведена переоцінка (дооцінка) акцій ПАТ ФК «Авангард»» згідно даних біржових котирувань.
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Комісійна винагорода
Відсотки по депозиту
Інша поточна дебіторська заборгованість

31.12.2015
в тис. грн.

31.12.2014
в тис. грн.

120
0
484

10
1
507

604

518

31.12.2015
в тис. грн.
0
104
104

31.12.2014
в тис. грн.
0
85
85

8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Готівкові кошти в касі
Поточні банківські рахунки

9.ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2015 року цінні папери, що знаходяться на обліку в Компанії, згідно виписки про стан рахунку у цінних паперах, не обтяжені зобов’язаннями
в обігу на фондовому ринку, що свідчить про відсутність критерію зменшення корисності.

Пайові цінні папери:
ПАТ «КЕБО»
ВСЬОГО:

31.12.2015
31.12.2014
% володіння в тис. грн. % володіння в тис. грн.
0,3145

2002,0
2002,0

Станом на 31.12.2015р.проведена переоцінка (дооцінка) акцій ПАТ «КЕБО»
згідно даних біржових котирувань.
Операції купівлі-продажу акцій здійснювались на позабіржовому ринку за договірною ціною.
Товариство немає часток у статутному капіталі інших підприємств.
10. РЕЗЕРВ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЙ

Резерв незароблених премій,
загальна сума
Доля перестрахувальників в резерві незароблених премій

31.12.2015
в тис. грн.

31.12.2014
в тис. грн.

155

56

29
126

0
56

11. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ НА АДЕКВАТНІСТЬ
На кожну звітну дату визначається достатність визнаних страхових зобов’язань
за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівняння цих розрахунків прогнозованого грошового потоку з балансовою вартістю
зобов’язань за вирахуванням відкладених аквізиційних витрат. При виконанні цих
тестів використовуються поточні кращі оцінки всіх майбутніх грошових потоків за
договорами страхування і пов’язані з цим витрати, такі, як витрати на врегулювання збитків та інвестиційний дохід від активів, які забезпечують виконання договорів
страхування.
Якщо тест показує, що врахована сума зобов’язань недостатня, то різниця відноситься до витрат звітного періоду, при цьому формуючи додаткові резерви непередбаченого ризику.
Тест на адекватність зобов’язань застосовується до валової суми резервів,
тобто вплив перестрахування не береться до уваги.
Висновок
Результати даної перевірки свідчать про достатність величини сформованих
зобов’язань для покриття майбутніх витрат по договорам страхування медичних
витрат та медичному страхуванню. Резерв непередбачуваного ризику приймається рівним 0,00 грн.
12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов’язання Компанії складають 247 тис.
грн. і включають:
• Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 5 тис. грн.
• Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом (податок на прибуток) – 14 тис. грн.
- зі страхування – 4 тис. грн.
- з оплати праці – 5 тис. грн.
- інші поточні зобов’язання – 219 тис. грн. в т.ч.
- Заборгованість перед страховими посередниками по часткам страхових
платежів 48 тис. грн.
- Заборгованість перед страховими посередниками по комісійним винагородах. 3 тис. грн..
- Заборгованість по страховим виплатам 57 тис. грн..
- Інша поточна заборгованість 111 тис. грн.
Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на
31.12.2015 р. компанія немає. Кредиторська заборгованість у 2015 фінансовому
році не списувалася.
13. ДОХОДИ

Зароблені страхові премії

2015 рік
в тис. грн.
230

2014 рік
в тис. грн.
132

Інші доходи
Дохід від зміни вартості активів, які
Оцінюються за справедливою вартістю
Реалізація фінансових інвестицій

37
237

106
0

2095
2599

238

14. ВИТРАТИ

Зарплата адміністративного персоналу
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Страхові виплати
Інші витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
Оцінюються за справедливою вартістю
Витрати на придбання фінансових
інвестицій

2015 рік
в тис. грн.
86
32
0
57
147
72
2125

2014 рік
в тис. грн.
83
22
0

2519

105

0

15. Рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів складено на основі прямого методу. Застосування прямого методу складання звіту про рух грошових коштів базується на безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського обліку щодо дебетових
або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов’язань.
Чистий рух коштів від операційної діяльності складає 13 тис. грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 6 тис. грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає
0 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів за 2015 рік складає
19 тис. грн.
16. Пов’язані особи
В Товаристві сальдо розрахунків з пов’язаними особами відображають у балансі виходячи з їх суті: фінансова чи інша заборгованість. Фінансові та господарські операції з пов’язаними особами здійснювались, виходячи зі звичайних цін
та звичайних тарифів. Заборгованості по розрахунках з пов’язаними особами в
компанії немає.
17. Управління фінансовими та страховими ризиками.
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових
ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та
юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик ( у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та іншій ціновий ризик), кредитний ризик та ризик ліквідності. Компанія не вважає ці ризики істотними, отже
не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими
ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на
забезпечення належного функціювання внутрішніх процедур та політики для
скорочення цих ризиків до мінімуму.
Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається
як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язку з якими у
компанії виникає кредитний ризик - це грошові кошти та депозити в банках. Максимальний рівень кредитного ризику Компанії , в цілому, відбивається в балансовій
вартості фінансових та страхових активів у балансі. Найбільш значна концентрація
фінансового ризику Компанії виникає у зв’язку з банківськими депозитами та поточними рахунками в банку.
Ринковий ризик. Компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у
зв’язку з відкритими позиціями по процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.
Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але
може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У
компанії відсутня офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає , що цей ризик для компанії
є несуттєвим.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться
з труднощами при виконанні фінансових зобов’язань. Компанія стикається з вимогами оплати від постачальниками товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові
випадки. Компанія має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих
вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов’язані з доходом від страхових
премій , також є джерелом для виконання поточних зобов’язань. За період з 01
січня 2015 року по 31 грудня 2015 року фінансові зобов’язання компанія погашає
протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій
вартості.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування – це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є
випадковим і внаслідок цього непередбачуваним. Для портфеля договорів
страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни
договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається компанія
полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових зобов’язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або
розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року
в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями. Як показує
досвід, чим більше портфель подібних договорів, тем менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування
є більш диверсифікованим, зміни в який –небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Компаній здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори
страхування укладаються в українській гривні. Керівництво аналізує концентрацію
страхового ризику за напрямками страхової діяльності.
Генеральний Директор
Головний бухгалтер

Соболєв А.М.
Слабошпицька Н.В.
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ТДВ «СК «ВІП-Капітал»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
за рік, що закінчився 31.12.2015 року
Учасникам та керівництву Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Національній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України.
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» (далі – Товариство), що складається з
Балансу станом на 31.12.2015 року та відповідних звітів про сукупні доходи, змін у
капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, а також розкриття
основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації (далі
-«фінансова звітність»).
Основні відомості про страховика.
Повна назва: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
«ВІП-КАПІТАЛ»;
Скорочене найменування: ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ»;
Код за ЄДРПОУ: 35533505;
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, 3;
Перелік та дата видачі ліцензій:
АВ №442480 від 03.04.2009 року з безстроковим терміном дії;
АВ №442481 від 03.04.2009 року з безстроковим терміном дії;
АВ №520639 від 21.01.2010 року з безстроковим терміном дії;
АВ №520640 від 21.01.2010 року з безстроковим терміном дії;
Дата і номер державної реєстрації товариства: зареєстровано Печерською
районною у м. Києві державною адміністрацією 29.10.2007 року за № 1 070 105
0015 030482;
Внесення останніх змін в установчі документи: статут товариства від 13
липня 2015 року, номер запису 10701050015030482;
Перелік учасників на дату аудиторського висновку:
- Мельничук Ігор Петрович (проживає за адресою: Україна, м. Львів, вул.
Гординських, буд.15; паспорт: серія КА №123584, виданий Личаківським РВУ
МВС України у Львівській області 25 березня 1996 року; ідентифікаційний код
2026107856) – 3187500,00 грн., 37,50%
- Намазило Василь Михайлович (проживає за адресою: Україна, м. Львів, вул.
Парфановичів, буд.7, кв.4; паспорт: серія КВ № 412303, виданий Личаківським
РВ УМВС України у Львівській області 25 квітня 2000 року; ідентифікаційний код
1381407134) –595000,00 грн., 7,00%;
- Совінська Леся Стефанівна (проживає за адресою: Україна, м. Львів, вул.
Одеська, буд. 19, кв.2; паспорт: серія КА 945533, виданий Галицьким РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській області 24 вересня 1998 року; ідентифікаційний код
2999508141) – 2125000,00 грн., 25,00%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Росава ЛТ» (юридична особа, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 25 вересня 1998 року,
за №14151200000000432, ЄДРПОУ 22333564; розташоване за адресою: Україна,
м. Львів, вул. Хімічна, Б4) – 1062500,00 грн., 12,50%;
- Приватне підприємство «Інтеграл Інвестиції» (юридична особа, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 09 грудня 2011 року, за
№14151050004025731, код ЄДРПОУ 37776261; розташоване за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Дудаєва, буд. 20) – 765000,00 грн., 9,00%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Бородіно холдінг» (юридична
особа, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 28 березня
2013 року, за №14151360000029186, код ЄДРПОУ 38665400; розташоване за
адресою: 79024, м. Львів, вул. Промислова, буд. 60) 765 000,00 грн, 9,00%;
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: свідоцтво серії СТ №519,
дата видачі 19.05.2009 року, реєстраційний номер 11102117, дата прийняття та
номер рішення про переоформлення свідоцтва 19.05.2009 року №229-ПС.
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 16.07.99р.
№996-XIY, Міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених на дату
складання висновку та iнших нормативних документів. Положення про єдину облікову політику ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві
базується на застосуванні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та протягом звітного 2015 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 («МСФЗ») і за створення системи внутрішнього контролю, яку керівництво визначає необхідною для забезпечення складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих 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 відповідних 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 аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття у фінансовій звітності та примітках до
фінансової звітності. Вибір процедур базується на судженні аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвого викривлення 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 системи внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає оцінку доречності і використання облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансової звітності.
Звітність товариства згідно листа керівництва підготовлена, виходячи з принципу безперервності. Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог
МСА 570 «Безперервність». Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В зв’язку з обмеженням обсягу аудиту можливий вплив питань, що залишились
поза аудиторською вибіркою може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив
на фінансову звітність Товариства в цілому.
• Аудитори не були присутні під час проведення річної інвентаризації активів
та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2015 року. З урахуванням такого
обмеження висловлення думки щодо достовірності даних про основні засоби та
матеріальні цінності на кінець звітного року базувалось виключно на підставі альтернативних аудиторських процедур.
• У складi основних засобiв Товариства облiковуються повнiстю проамортизованi
об’єкти з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись у
господарськiй дiяльностi, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16.7 в частинi визнання
таких основних засобiв активами Товариства.
• Існує ризик втрати ринкової вартості акціями, які не перебувають у лістингу,
що включені до складу необоротних активів Товариства (величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події становитиме близько 14,93%
- 1293,3 тис. грн.) та тих, що перебувають у лістингу на фондовій біржі та включені до складу активів балансу (величина зміни загальних нетто-активів внаслідок
впливу стресової події становитиме близько 16,17% - 1401,1 тис. грн.).
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року,
а також фінансові результати його діяльності за 2015 рік та рух грошових коштів
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року згідно з Міжнародними стандартами
фінансової звітності.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Розрахунок показників фінансового стану Товариства
Також аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА 570 «Безперервність», 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 безперервності
діяльності Товариства, що могла б виникнути в ході нормальної операційної діяльності Товариства, що обґрунтовується показниками фінансового стану Товариства:
Коефіцієнти ліквідності:
Загальний (коефіцієнт покриття)
II р. Активу балансу
750
К 1.1.= -----------------------------= ---------IІІ р. Пасиву балансу
246
Проміжний
(гр.1125-1180) II р. Активу балансу
737
К1.1.= ---------------------------------------------- = --------IІІ р. Пасиву балансу
246
Абсолютної ліквідності
(гр. 1160 - 1180) II р. Активу балансу
К1.1.= ---------------------------------------------------------------------------- = --------IІІ р. Пасиву балансу
246
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
II+III Пасиву балансу
(161+246)
К2 = ------------------------------------- = ----------------------Iр. Пасиву балансу
8711
Коефіцієнт фінансової незалежності
Iр. Пасиву балансу
8711
К3 = ------------------------------- =
--------------Актив балансу
9118
Коефіцієнт рентабельності активів
Чистий фінансовий результат (ф.№2)
68
К4 = ------------------------------------------------------- = ------------Актив балансу
9118

3,05

2,99

0,54

0,05
0,96

0,01

Відповідність облікової політики вимогам законодавства
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону
України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р.
№996-XIY, Міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених на дату
складання висновку та iнших нормативних документів. Положення про єдину облікову політику ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві
базується на застосуванні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та протягом звітного 2015 року було незмiнним.
Відповідність розміру статутного капіталу вимогам чинного законодавства
Згідно із вимогами Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. зі змінами та доповненнями мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який
займається іншими видами страхування, ніж страхування життя, становить еквівалент 1 мільйон євро за валютним обмінним курсом НБУ на момент набрання
чинності закону. Розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» на 31.12.2015 року складає 8500 тис.
грн. Протягом звітного року змін у розмірі та структурі статутного капіталу не відбувалося.
На звітну дату 31.12.2015 р. розмір статутного капіталу склав еквівалент 324,1
тис.євро.
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на
31.12.2015 р. – 6 осіб: з них 3 фізичні особи (володіють 69,50% - 5907,5 тис. грн.) та
3 юридичні особи (володіють 60,5% - 2592,5 тис. грн.).
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України вартість чистих активів товариства після закінчення другого та кожного наступного фінансового років має перевищувати суму статутного капіталу. Дана вимога Товариством дотримана. Вартість
чистих активів Товариства станом на 31.12.2015 р., визначених за Методичними
рекомендаціями №485 від 17.11.2004 р. складає 8711 тис. грн., статутний капітал
8500 тис. грн., різниця між розрахунковою вартістю чистих активів товариства і
статутним капіталом позитивна і складає 211 тис. грн.
Розрахунок платоспроможності
Фактичний запас платоспроможності станом на 31.12.2015 р. складає 8663 тис.
грн., нормативний запас платоспроможності станом на 31.12.2015 р. складає 59,6
тис. грн. Станом на 31.12.2015 року курс євро згідно офіційного валютного курсу Національного банку становив 26,223129 грн., відповідно 1 млн. євро 26223,1
тис. грн. Таким чином, перевищення фактичного запасу платоспроможності над
нормативним на 31.12.2015 року становить 8603,4 тис. грн. та відповідає вимогам
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законодавства в частині перевищення не менше, ніж на 25 відсотків, про те менше
1 млн.євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку даних показників.
Отже, вимоги до платоспроможності страховиком дотримано.
Формування резервів та дотримання нормативів достатності та диверсифікованості активів.
Товариством належним чином ведеться облік договорів страхування і вимог
страхувальників щодо страхової виплати. Формування та облік страхових резервів
з видів страхування, інших ніж страхування життя Товариство проводило в цілому
з дотриманням норм «Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, інших ніж страхування життя» затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№422 від 20.05.2010 р та зареєстрованих Мінюстом України від 10.06.2010 р за
№373/17668.
Товариство в 2015 році формувало резерв незароблених премій та
частки перестраховиків у резервах незароблених премій за методом 1/365. Резерв
незароблених премій, який розраховується як 1/365, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором. Незароблена страхова премія визначається за кожним договором та дорівнює добутку 80 відсотків
суми надходжень страхового платежу та результату отриманого від ділення строку
дії договору, який не минув на дату розрахунку.
Загальний обсяг сформованих страхових резервів на 31.12.2015 р. складає
155,1 тис. грн. , в тому числі:
- резерв незароблених премій
155,1 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків
0 тис. грн.;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені
0 тис. грн.
Частка перестраховиків у страхових резервах станом на 31.12.2015 року 29
тис. грн.
Оцінка адекватності страхових резервів згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти»
товариством здійснювалась ТОВ «Інститут аналізу ризиків». Аудитори використовували Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язань в якості висновку
експерта, тому наводимо короткий висновок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» від 10.02.2016 року: «Таким чином результати розрахунку показують, що сформовані Страховиком резерви
є достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань за кожним видом
страхування».
Обсяг технічних резервів компанії на звітну дату становить 155,1 тис. грн. які
представлені такими категоріями дозволених активів:
1) грошові кошти на поточних рахунках
- 16,8 тис. грн.- 10,83%
2) банківські вклади (депозити)
- 86,0 тис. грн. - 55,45%,
а саме:
ПАТ КБ «Приватбанк»»
22,0 тис. грн. - 14,19%;
ПАТ «Банк «ЮНІСОН»
25,0 тис. грн. - 16,13%;
ПАТ АКБ «Львів»
25,0 тис. грн. - 16,13%;
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК»
14,0 тис. грн. - 09,03%.
3) акції
- 23,5 тис. грн. – 15,15%;
4) права вимоги до перестраховиків
- 28,8 тис. грн. - 18,57%,
а саме:
ПАТ «ІНТЕР-ПОЛІС»
26,7 тис. грн. - 17,23%;
ТДВ «СК ЮНІТІ»
1,2 тис. грн. - 0,77%;
ТДВ « СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА РЕ» 0,9 тис. грн. - 0,58%;
Політика розміщення страхових резервів Компанії характеризується достатністю активів, визначених для категорії представлення коштів технічних резервів та з
дотриманням лімітів для кожного з видів активів. Обмежень у використанні активів,
представлених на покриття технічних резервів на 31.12.2015 р. та на дату складання аудиторського висновку не встановлено.
Оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань
Станом на 31.12.2015 року сума простроченої кредиторської заборгованості
за страховими та перестраховими зобов’язаннями складає 56,9 тис. грн., що свідчить про низький ризик можливості невиконання товариством прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань.
Дотримання товариством фінансових нормативів
Протягом звітного 2015 року аудиторами не виявлено здійснених товариством
істотних операції з активами, наслідком яких могло бути невиконання товариством
встановлених Нацкомфінпослуг фінансових нормативів більше, ніж на 10%.
Управління ризиками
Основні фінансові зобов’язання Товариства, включають страхові зобов’язання,
кредиторську заборгованість за страховою діяльністю та іншу поточну кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових зобов’язань є фінансові
операції Товариства. У Товариства є інша дебіторська заборгованість, дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові та довгострокові депозити, які виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності. У Товариства також є в наявності довгострокові фінансові інвестиції.
Товариство схильне до страхового ризику, ринкового ризику, кредитного ризику
та ризику ліквідності.
Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками.
Спеціалісти з фінансових ризиків надають консультації вищому керівництву Товариства відносно фінансових ризиків та відповідної концепції управління фінансовими ризиками Товариства. Спеціалісти з фінансових ризиків допомагають вищому керівництву Товариства бути впевненими в тому, що діяльність Товариства,
що пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно відповідної політики
Товариства та її готовності отримувати на себе ризики. Всі операції з фінансовими
інструментами з метою управління ризиками здійснюються належним чином командами спеціалістів з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи. Відповідно
до своєї політики Товариство не здійснює торгівлю фінансовими інструментами в
спекулятивних цілях.
Правління здійснює аналіз та затверджує політику управління вказаними ризиками.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту.
Система корпоративного управління Товариством в цілому відповідає вимогам статті 89 Господарського кодексу України та Закону України «Про акціонерні
товариства».
15.04.2015 р. Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
«ВІП-КАПІТАЛ» проведено чергові збори учасників, 12.03.2015 року чергові збори

учасників затвердили звіт товариства за 2014 рік та прийняли рішення про зміну
генерального директора Протягом 2015 року також відбувалось засідання Наглядової Ради Товариства.
Наглядовою Радою Товариства 04.07.2012 року затверджено «Положення
про службу внутрішнього аудиту» та «Посадову інструкцію внутрішнього аудитора
служби внутрішнього контролю». Протягом 2015 року відділ внутрішнього аудиту
проводив планову роботу. Під час аудиторської перевірки звіт про роботу внутрішнього аудитора від 14.03.2016 року представлено для ознайомлення.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво
вплинути на діяльність товариства в майбутньому.
Протягом 2015 року не відбулися події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок».
Події після дати балансу.
Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися
в період між 31.12.2015 року та датою аудиторського висновку. В результаті огляду бухгалтерських документів та укладених / розірваних договорів за період після
31.12.2015 року аудиторами не виявлено:
подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення
сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування відповідних активів і зобов’язань, а також уточнення оцінки відповідних статей;
- подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей фінансових звітів.
Тобто, відповідно до МСА 560 «Подальші події» нами не виявлено підстав, що
мали б привести до коригування фінансової звітності товариства внаслідок подій
після дати балансу.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Під час проведення аудиту нами оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»
аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований
аудитором ідентифікований та оцінений як низький. Аудитори не отримали доказів
стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства чи помилки.
Однак, через властиві 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.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: 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 29.09.16 р.;
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг
№0291 згідно рішення АПУ від 01.11.2012 р. №260/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П0000075 від
02.04.2013 р. термін дії до 29.09.2016 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0090 від 16.01.2014 чинне до 25.09.2016 р.;
Аудитор Мельник Андрій Романович, сертифікат серії А№006044 від
26.12.2005 року чинний до 26.12.2020 року.
Умови договору на проведення аудиту.
Дата і номер договору: договір №98 від 21.03.2016 року.
Дата початку та дата закінчення аудиту: з 21.03.2016 року по 22.04.2016
року
Аудитор
Сертифікат аудитора серії А 006044
Директор
ТОВ АКФ “Бізнес Партнери”
Сертифікат аудитора № 005601
Дата аудиторського висновку:

_____________________ Мельник А.Р.

______________________ Цуприк Н.А.
22 квітня 2016 року

Висновок складено у 4-х примірниках та передано :
1-3) ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ;
4) ТОВ АКФ «Бізнес Партнери».
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
станом на 31 грудня 2015 року
Учасникам та керівництву Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Національній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України.
Ми провели аудит річних звітних даних страховика Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» (далі Товариство, код ЄДРПОУ 35533505; 01601, м. Київ, Печерський узвіз, 3), що додається, яка включає «Звіт про доходи та витрати страховика» за 2015 рік, Розділ 3 «Показники
діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя» за
2015 рік, Розділ 4 «Показники діяльності з видів обов’язкового страхування» за
2015 рік, Розділ 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування» за 2015 рік, Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» за 2015 рік та Розділ 7
«Пояснення щодо припинення договорів страхування, перелік достроково припинених договорів страхування» за 2015 рік, складених відповідно до вимог Порядку
складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року №39
(далі – Порядок №39).
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ТДВ «СК «ВІП-Капітал»
Відповідальність управлінського персоналу
Керівництво несе відповідальність за підготовку річних звітних даних страховика та їх достовірне представлення у відповідності до вимог Порядку №39 і за створення системи внутрішнього контролю, яку керівництво визначає необхідною для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо
річних звітних даних страховика на основі результатів проведеного аудиту. Ми
провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з врахуванням вимог
Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004
року №39. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог,
а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що річні звітні дані страховика не містять суттєвих викривлень.
Завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимогами Міжнародного
стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості,
що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт
вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання достатньої
впевненості в тому, що Звітність страховика не місить суттєвого викривлення. Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у Річних Звітних даних страховика за 2015 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
На основі проведеної перевірки коротко висловлюємо наступне.
1. Страхова діяльність Товариства проводилась у відповідності до установчих
документів, Закону України «Про страхування» №86/96-ВР від 07.03.1996 р. (зі змінами та доповненнями) та наступних ліцензій на здійснення страхової діяльності:
Номер та серія ліцензії
АВ №442480
АВ №442481
АВ №520639
АВ №520640

Дата видачі ліцензії
03.04.2009 року
03.04.2009 року
21.01.2010 року
21.01.2010 року

Термін дії ліцензії
Безстроково
Безстроково
Безстроково
Безстроково

2. Товариство здійснювало наступні види страхування протягом 2015 року:
2.1. Добровільне страхування за видами на загальну суму 369,7 тис. грн.:
№ Вид добровільного страхування
п/п

Сума, тис. грн. Питома вага, %

1

страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

146,8

39,71

2

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

79,4

21,48

3

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я )

71,0

19,20

4

страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7-12)

72,5

19,61

5

Всього добровільного страхування

369,7

100,00

2.2. Обов’язкове страхування у 2015 році відсутнє.
3. Товариством протягом 2015 року отримано страхових платежів всього в сумі
369,7 тис. грн. з яких 60,1 тис. грн. становить частка страхових платежів, яка належить перестраховикам, в тому числі 0,0 тис. грн. перестраховикам-нерезидентам.
Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам
(перестрахувальникам) складають 8,8 тис. грн.
Від послуг з перестрахування у 2015 році Товариство не отримало надходжень.
Протягом 2015 року Товариством здійснено виплат страхових відшкодувань на
загальну суму 56,9 тис. грн. , частки страхових виплат, компенсовані перестраховиками відсутні.
Виплати страхових сум проводились на підставі документів, що підтверджують
страховий випадок.
4. Розрахунок платоспроможності Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» проведено з дотриманням чинного законодавства.
Фактичний запас платоспроможності станом на 31.12.2015 р. 8663,0 тис. грн.
Нормативний запас платоспроможності станом на 31.12.2015 р. 59,6 тис. грн.
Перевищення фактичного запасу платоспроможності
над розрахунковим склав
8603,4 тис. грн.
Отже, вимоги до платоспроможності страховиком дотримано.
5. Формування та облік страхових та інших резервів.
Товариством належним чином ведеться облік договорів страхування і вимог
страхувальників щодо страхової виплати. Формування та облік страхових резервів
з видів страхування, інших ніж страхування життя Товариство проводило в цілому
з дотриманням норм «Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, інших ніж страхування життя» затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№422 від 20.05.2010 р та зареєстрованих Мінюстом України від 10.06.2010 р за
№373/17668.
Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), які дорівнюють 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), по відповідних видах страхування за
період попередніх дев›яти місяців (далі - розрахунковий період) у такому порядку:
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за наступні три місяці цього періоду множиться на одну другу;
– частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
– одержані добутки додаються.
При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (стра-

хових внесків, страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток
перестраховиків у резервах незароблених премій.
Загальний обсяг сформованих страхових резервів на 31.12.2015 р. складає
155,1 тис. грн. , в тому числі:
- резерв незароблених премій
155,1 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків
0 тис. грн.;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені
0 тис. грн.
Частка перестраховиків у страхових резервах станом на 31.12.2015 року 29
тис. грн.
Оцінка адекватності страхових резервів згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти» товариством здійснювалась ТОВ «Дослідницький центр «Евклід» ». Аудитори використовували Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язань в якості
висновку експерта, тому наводимо короткий висновок Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» від 10.02.2016 року: «Таким
чином результати розрахунку показують, що сформовані Страховиком резерви є
достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань за кожним видом страхування».
Обсяг технічних резервів компанії на звітну дату становить 155,1 тис. грн. які
представлені такими категоріями дозволених активів:
1) грошові кошти на поточних рахунках
- 16,8 тис. грн.- 10,83%
2) банківські вклади (депозити)
- 86,0 тис. грн. - 55,45%, а саме:
ПАТ КБ «Приватбанк»»
22,0 тис. грн. - 14,19%;
ПАТ «Банк «ЮНІСОН»
25,0 тис. грн. - 16,13%;
ПАТ АКБ «Львів»
25,0 тис. грн. - 16,13%;
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» 14,0 тис. грн. - 09,03%.
3) акції
- 23,5 тис. грн. – 15,15%;
4) права вимоги до перестраховиків
- 28,8 тис. грн. - 18,57%, а саме:
ПАТ «ІНТЕР-ПОЛІС»
26,7 тис. грн. - 17,23%;
ТДВ «СК ЮНІТІ»
1,2 тис. грн. - 0,77%;
ТДВ « СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕЛЬТА РЕ»
0,9 тис. грн. - 0,58%;
Політика розміщення страхових резервів Компанії характеризується достатністю активів, визначених для категорії представлення коштів технічних резервів та з
дотриманням лімітів для кожного з видів активів. Обмежень у використанні активів,
представлених на покриття технічних резервів на 31.12.2015 р. та на дату складання аудиторського висновку не встановлено.
Політика розміщення страхових резервів Компанії характеризується достатністю активів, визначених для категорії представлення коштів технічних резервів та з
дотриманням лімітів для кожного з видів активів. Обмежень у використанні активів,
представлених на покриття технічних резервів на 31.12.2015 р. та на дату складання аудиторського висновку не встановлено.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
Висновок аудитора (безумовно-позитивна думка)
На нашу думку, річні звітні дані страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ» за 2015 рік у складі «Звіту про
доходи та витрати страховика», Розділу 3 «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя», Розділу 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування», Розділу 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування», Розділу 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» та
Розділу 7 «Пояснення щодо припинення договорів страхування, перелік достроково припинених договорів страхування» в усіх суттєвих аспектах відповідають
вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
03.02.2004 року №39 та інших нормативних документів, що регулюють діяльність
Товариства.
Пояснювальний параграф
Не модифікуючи думку аудитора, звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони
можуть негативно вплинути на економіку України та на операційну діяльність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ».
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: 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 29.09.16 р.;
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг
№0291 згідно рішення АПУ від 01.11.2012 р. №260/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П0000075 від
02.04.2013 р. термін дії до 29.09.2016 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0090 від 16.01.2014 чинне до 25.09.2016 р.;
Аудитор Мельник Андрій Романович, сертифікат серії А№006044 від
26.12.2005 року чинний до 26.12.2020 року.
Умови договору на проведення аудиту.
Дата і номер договору: договір №98 від 21.03.2016 року.
Дата початку та дата закінчення аудиту: з 21.03.2016 року по 22.04.2016
року
Аудитор
Сертифікат аудитора серії А 006044
Директор
ТОВ АКФ “Бізнес Партнери”
Сертифікат аудитора № 005601
Дата аудиторського висновку:

_____________________ Мельник А.Р.

______________________ Цуприк Н.А.
22 квітня 2016 року

Висновок складено у 4-х примірниках та передано :
1-3) ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ;
4) ТОВ АКФ «Бізнес Партнери».
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»

Підприємство

01

01

за ЄДРПОУ

39290069

за КОАТУУ

5310436100

Територія
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Інші види кредтування

за КВЕД

64.92; 64.19

Середня кількість працівників1

6

Адреса, телефон

Україна, 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. О.Дундича, 1д, офіс 4, (0536) 726600

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
1410

3
-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-

1

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Вилучений капітал

1430

(-)

(-)

1495

3 000

3 001

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

-

14

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

первiсна вартiсть

1001

-

15

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

накопичена амортизація

1002

-

(1)

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Основні засоби:

1010

-

5

Цільове фінансування

1525

-

-

первiсна вартiсть

1011

-

5

Усього за роздiлом IІ

1595

-

-

знос

1012

-

-

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

розрахунками з бюджетом

1620

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

Iншi необоротнi активи

1090

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

6

Усього за роздiлом I

1095

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за роздiлом IІІ

1695

-

6

1700

-

-

1900

3 000

3 007

АКТИВ
1

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

4
-

На початок
звітного
періоду

Додатковий капітал

Усього за роздiлом I

I. Необоротні активи

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

II. Оборотні активи
Запаси

1100

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

-

-

за виданими авансами

1130

-

-

з бюджету

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття
БАЛАНС

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

1155

3 000

2 986

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

-

-

Витрати майбутніх періодів

1170

-

2

-

-

1195

3 000

2 988

III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

-

-

БАЛАНС

1300

3 000

3 007
На кінець
звітного
періоду

1190

Усього за роздiлом II

На початок
звітного
періоду

Інші оборотні активи

Код
рядка

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 000

3 000

Капітал у дооцінках

1405

-

-

ПАСИВ

1
I. Власний капітал

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

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА
за ЄДРПОУ
39290069
«ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2050

(-)

(-)

2090
2095

(-)

(-)
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ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інші операційні доходи
2120
123
Адміністративні витрати
2130 ( 122 )
Витрати на збут
2150
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
2190
1
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
Інші витрати
2270
(-)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
1
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
1
збиток
2355
(-)

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
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

За
звітний
період

2
2400
2405
2410

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2415

-

-

2445
2450

-

-

2455

-

-

2460

-

-

2465

1

-

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
67
25
1
29
122

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2
2600

3
-

4
-

2605

-

2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА
Підприємство
за ЄДРПОУ
39290069
«ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічзвітний ний період
Стаття
Код Заперіод
попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
3 290
Витрачання на оплату:
( 11 )
(-)
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 51 )
Праці
3105
(-)
( 27 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(-)
(7)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(
)
(
-)
на прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з інших
3118
(
)
(
)
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(-)
(-)
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(-)
(-)
позик
Інші витрачання
3190 ( 3 194 )
(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
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
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
(-)
необоротних активів
3260
(-)
(-)
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
5
Інші надходження
3340
Витрачання на:
(-)
(-)
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
(5)
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
(-)
(-)
Інші платежі
3390
(-)
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
-

ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ
39290069

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік
Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року

Код

Зареєстрований
капітал

2
4000

3
3 000

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал
4
-

5
-

Резервний
капітал
6
-

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
-

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
3 000
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1

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Звіт про власний капітал (продовження)
4
5
6

2

3

7

8

9

10

4005
4010
4090
4095
4100
4110

3 000
-

-

-

-

1
-

-

-

3 000
1
-

4200

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

3 000

-

-

-

-

-

-

1
3 001

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВ «КУ «ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»
Товариство з обмеженою відповідальністю «КУ «ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»
(далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства
України.
- Ідентифікаційний код юридичної особи – 39290069;
- Місцезнаходження юридичної особи – Україна, 39627, Полтавська обл.,
м.Кременчук, вул. Олеко Дундича, будинок 1Д, офіс 4;
- Місце проведення державної реєстрації – Реєстраційна служба Кременчуцького
міського управління юстиції Полтавської області;
- Дата проведення державної реєстрації – 07 липня 2014 року;
- Номер запису про державну реєстрацію - 1 585 102 0000 009003;
Види діяльності за КВЕД:
- 64.92 – Інші види кредитування;
- 64.19 – Інщі види грошового посередництва;
Товариство провадить свою діяльність відповідно до статуту.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Фінансові інструменти
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення угоди на загальних
умовах між добре обізнаними непов’язаними сторонами, що діють на добровільних
засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань. Фінансовий інструмент
вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього
фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в
іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.
Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо
яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються
такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі,
що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами,
та аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування методик
оцінки може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-якого
такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.
Класифікація фінансових активів. Товариство розподіляє свої фінансові активи за наступними категоріями: дебіторська заборгованість та фінансові інвестиції
для подальшого продажу.
Дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, що не котируються на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути
визначені, крім тих фінансових активів, які Товариство має намір продати негайно
або у короткій перспективі.
Всі інші фінансові активи включено до категорії інвестицій для подальшого
продажу.
Інвестиції для подальшого продажу. Інвестиції для подальшого продажу,
що не зареєстровані на фондових біржах, відображені за первісною вартістю.
Дивіденди по дольових інструментах для подальшого продажу відображаються у
складі прибутку чи збитку, коли встановлено права Товариства на одержання виплат та можливе надходження економічних вигод.
Грошові кошти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а
також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного
та відстроченого податку.
Товариство здійснює діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, оподаткування даної діяльності здійснюється на загальних підставах визначених податковим законодавством України.
Пенсійні зобов’язання
Товариство має найманих працівників з якими укладені трудові контракти, та
здійснює внески до Державного пенсійного фонду України виходячи з заробітної
плати кожного працівника.
Витрати Товариства за такими внесками включаються до статті «Відрахування
на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони

фактично понесені.
Визнання доходів
Товариство визнає доходи, якщо їх суму можна бути достовірно визначена, та
якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності Товариства.
Визнання витрат
Витрати обліковуються за методом нарахування.
Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати включають процентні доходи від вкладених коштів,
дохід від виникнення фінансових інструментів.
Процентні доходи визнаються по мірі їх нарахування з урахуванням ефективної
доходності активу.
Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією,
надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Виручка від надання послуг визнається шляхом вивчення стадії завершення
послуг.
Якщо фінансовий результат від договору не може бути надійно оцінений, виручка визнається тільки в рамках суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.
3. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Пов’язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в Статутному капіталі Товариства.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНЛАЙТ», ідентифікаційний код юридичної особи 336724340, місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця
Олеко Дундича, будинок 1Д.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», ідентифікаційний код
юридичної особи 35026677, місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., місто
Кременчук, вулиця Олеко Дундича, будинок 1Д.
4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Структура операційних витрат за 2015 рік представлена в наступній таблиці:
2015 рік
тис. грн.
67
25
1
29
122

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати, у т.ч.
Всього

5. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня 2015 року необоротні активи Товариства складаються з:
Необоротні активи
Нематеріальні активи в т.ч.:
авторське право та суміжні з ним права
Основні засоби, в т.ч.:
машини та обладнання
Всього

Первісна вартість на
31 грудня 2015 року,
тис. грн.
15
15
5
5
20

Амортизація
за 2015 рік,
тис. грн.
1
1
1

6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість на 31.12.2015р.:
Дебітор
ПП «БУКМЕКЕР»
Мороз Євгеній Олександрович
Всього

31 грудня 2015 року,
тис. грн.
2948
38
2986

7. ГРОШОВІ КОШТИ
Станом на 31 грудня 2015 року грошові кошти Товариства представлені в наступній таблиці:
Грошові кошти
ПАТ «УкрСиббанк»
Всього

31 грудня 2015 року,
тис. грн.
-

Залишки коштів в банках - сума, яка є несуттєвою для відображення у звіті.
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8. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Сума витрат майбутніх періодів складається з:
Найменування витрат
Ліцензія на провадження діяльності з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
Пакети оновлення (компонент) до комп’ютерної програми
«M.E.Doc IS» Модуль «M.E.Doc IS Звітність»
Всього

31 грудня 2015 року,
тис. грн.
1
1
2

9. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Товариства становить
3 000 000 (три мільйона) гривень, внесений грошовими коштами в повному обсязі
Згідно протоколу зборів учасників Товариства № 1 від 01 липня 2014 року
було прийняте рішення про створення Товариства. Для забезпечення діяльності
Товариства був створений Статутний капітал у розмірі 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривень 00 копійок).
Учасниками Товариства є:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНЛАЙТ», ідентифікаційний код юридичної
особи 336724340, місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Олеко Дундича, будинок 1Д, що в рахунок формування Статутного капіталу
Товариства вносить грошові кошти на загальну суму – 2 700 000,00 (два мільйона
сімсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 90% Статутного капіталу Товариства.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», ідентифікаційний код
юридичної особи 35026677, місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Олеко Дундича, будинок 1Д. що в рахунок формування
Статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти на загальну суму – 300
000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок, що становить 10% Статутного капіталу
Товариства.
Згідно виписки з особового рахунку Товариства від 30.09.2014р. Учасниками
сплачено 3 000 000,00 (три мільйона) гривень 00 копійок виключно грошовими коштами до Статутного капіталу Товариства. Грошові кошти надійшли на поточний
рахунок № 26008520212700 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005.
Станом на 31.12.2015р. нерозподілений прибуток складає 1 тис. грн.
Всього власний капітал станом на 31.12.2015р. становить 3 001 тис. грн.
10. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Кредиторська заборгованість складається з поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці за останній місяць 2015 року, строк виплати
якої ще не настав. Сума заборгованості – 6 тис.грн.
11. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
Ця попередня фінансова звітність не включає коригувань, що відносяться до
ймовірності відшкодування вартості та класифікації активів або сум та класифікації
зобов’язань, які можуть бути необхідними, якщо Товариство виявиться неспроможним продовжувати безперервну діяльність.
Керівництво Товариства вважає, що припущення про подальше безперервне
функціонування є доречним з огляду на його очікування щодо тривалого покращення ситуації на відповідних ринках та заходи, які вживаються, спрямовані на забезпечення стабільності грошових потоків та прибутковості.
12. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Керівництво Товариства вважає що не існувало подій після звітної дати, які
необхідно розкривати в даній примітці.
Директор
ТОВ «КУ «ФГ «ПОЛО»
Головний бухгалтер

Палій О.В.
Прихода С.В.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДИТНА УСТАНОВА
«ФІНАНСОВА ГРУПА «ПОЛО»
станом на 31 грудня 2015 року
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Адміністрації Товариства з обмеженою відповідальністю
«КУ «Фінансова група «Поло»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство
№ з/п Відомості
1.

Повне найменування

2.

Код за ЄДРПОУ

3.

Місцезнаходження

4.

Ліцензія
на
право
здійснення
професійної діяльності

5.

Дата
реєстрації

6.

Перелік засновників

державної

Дані
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кредитна установа «Фінансова група «Поло»
39290069
39627, Україна, місто Кременчук, вул. Олеко
Дундича, буд. 1Д, офіс 4
Розпорядження національної комісії що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг № 1652 від 09.07.2015р. про видачу ліцензії
на провадження діяльності з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів.
07.07.2014 р., номер запису про державну
реєстрацію – 1 585 102 0000 009003
Приватне підприємство «АНЛАЙТ» 39627, Україна, місто Кременчук, вул. Олеко Дундича, буд. 1Д,
Код за ЄДРПОУ 33672434, частка у статутному
капіталі дорівнює 90%, що дорівнює 2 700 000,00
грн.
Приватне підприємство «ПОЛО-ІНВЕСТБУД»
39627, Україна, місто Кременчук, вул. Олеко
Дундича, буд. 1Д, Код за ЄДРПОУ 35026677, частка у статутному капіталі дорівнює 10%, що дорівнює 300 000,00 грн.

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Фінансова група «Поло» (далі – Підприємство), що
додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня
2015 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний
капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, та
примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне
представлення цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фі-

нансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Підприємством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних
управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Інвентаризація дебіторської заборгованості проводилась Підприємством без
нашої участі, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки.
Проте, нами були отримані альтернативні аудиторські докази, які обґрунтовують
думку, що ці активи існують.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питання, яке зазначене у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати, рух грошових
коштів та інформацію про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.
ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Підприємства сформовано
та внесено повністю у розмірі 3 000000,00 грн. (три мільйони) гривень 00 копійок.
Аналіз вартості чистих активів в порівнянні з розміром Статутного капіталу за
2015 р. тис. грн.
№
п/п

За період
з 01.01.2015р.
по 31.12.2015р.
3

Показники

1
2
1. Активи підприємства:
1.
А=Σ ( розділ 1+ розділ 2 + розділ 3 Активу балансу )
3007
2. Зобов’язання підприємства:
З=Σ
(
розділ
2+
розділ
3
+
розділ
4+
розділ
5
Пасиву
2.
6
балансу )
3. Чисті активи підприємства:
3.
ЧА=А-З
3001
4. Статутний фонд /капітал / товариства:
Ст.
Капітал
=
(загальна
кількість
акцій
)х
(номінальна
вар4.
3000
тість )
5. Порівняння вартості чистих активів з розміром Статутного фонду /капіталу/:
5.
ЧА ≥Статутний фонд /капітал/ (Ст. Капітал )
3001 ≥ 3000

Вартість чистих активів Підприємства станом на 31.12.2015 року становить
3001 тис. грн. і перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу, який складає 3000 тис. грн.
Аудитором виконані аудиторські процедури для забезпечення основи для ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства.
В цілому ситуація на Підприємстві свідчить про відсутність суттєвої невизначеності, яка обумовлює сумніви щодо здатності Підприємства продовжувати свою
діяльність.
Аналіз показників фінансового стану
Показники фінансового стану Підприємства наведені в таблиці:
Показники

Формула
розрахунку

Нормативне
значення
показника

1. Коефіцієнт загальної
К2 = р.1195 / (1,0 - 2,5)
ліквідності
р.1695
2. Коефіцієнт фінансової К3 = р.1495 / (більше 0,5)
незалежності (автономії)
р.1300
3. Коефіцієнт покриття
К4 = (р.1595
зобов’язань власним
+ р.1695)/ (більше 0,1)
капіталом
р.1495

Станом на
31.12.2014

Станом на
31.12.2015

-

498

1,0

0,99

0,0

0,002

Фінансовий стан Підприємства станом на 31.12.2015 року характеризується
як прийнятний, ліквідність як позитивна, наявність власного капіталу для покриття
зобов’язань достатні.
Основні відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 21662805)
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм N 1786 видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 року термін дії свідоцтва продовжено
до 24.09.2020 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0054 від 08.08.2013 року, дія свідоцтва продовжена до 24.09.2020 року відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг № 3504
від 29.12.2015року.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18.
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір від 15 березня 2016
року № 73
Дата початку проведення аудиту: 01 квітня 2016 року
Дата закінчення проведення аудиту: 15 квітня 2016 року
Директор
ТОВ АФ «БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ»
Романюк Г.В.
Сертифікат № 006652 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України №
209/3 від 24 грудня 2009 року.				
Партнер
ТОВ АФ «БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ»
Деревицький І.В.
Сертифікат «А» № 004962 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України № 104 від 30 листопада 2001 року.
15.04.2016 м. Київ
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ І
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КОЛАН»

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5310100000

за КОПФГ

230

Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
виробництво інших машин і устатковання загального
призначення, н. в. і. у.

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників1

188

Адреса, телефон

36002 Полтавська область Полтава Фрунзе, 153

за КВЕД

28.29

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

31
50
19
3 215
10 880
7 665
333
852
519
-

20
40
20
2 799
10 894
8 095
307
853
546
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1090
1095

9
3 588

3 126

1100
1101
1102
1103
1104
1110

4 930
727
1 785
2 412
6
-

5 087
652
1 978
2 451
6
-

1125

104

540

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170

141
179
15
6
20
20
-

117
230
64
64
-

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття
БАЛАНС

-

-

8 997

9 175

2

3

4

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

3 175
1 372
903
5 450

3 175
1 372
459
5 006

1500
1510
1515
1520
1525
1595

-

-

1600

60

45

1610
1615
1620
1621
1625
1630

2 005
12
92
513

2 057
52
125
568

1635

337

482

1640

81

78

1660
1665
1690
1695

413
34
3 547

682
80
4169

1700

-

-

1900

8 997

9 175

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

1

4
11
6 049

На кінець
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3
29
5 409

На початок
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Б А Л А Н С (Продовження)
2
1
1190
Інші оборотні активи
1195
Усього за роздiлом II
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
1300
БАЛАНС
Код
рядка

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
Підприємство

ПАТ «НДІ КОЛАН»

за ЄДРПОУ

01

04637622

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

2

3

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

9 272

8 239

2050

( 7 780 )

( 7 141 )

2090
2095
2120
2130
2150
2180

1 492
(-)
4 342
(1 954 )
( 850 )
( 3 443 )

1 098
(-)
3 270
( 1 514 )
( 567 )
(2 437 )

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

( 413 )
( 23 )
(-)
(-)

( 150 )
1
(-)
(-)
(-)

2290
2295
2300

( 436 )
-

( 149 )
-6

2305

-

-

2350
2355

( 436 )

( 155 )

Код
рядка

За
звітний
період

2
3
1
2400
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2405
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2410
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
2445
Інший сукупний дохід
2450
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
2460
Інший сукупний дохід після оподаткування
-436
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

За
звітний
період

2
3
1
2500
4 719
Матеріальні затрати
2505
4 562
Витрати на оплату праці
2510
1 769
Відрахування на соціальні заходи
2515
473
Амортизація
2520
3 745
Інші операційні витрати
2550 15 268
Разом
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2
2600
2605

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-155
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
4 071
3 860
1 562
519
1 829
11 841

За
аналогічний
період
попереднього
року
3
4
634 975
634 975
634 975
634 975
За
звітний
період

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
2610 ( 0.68664120 )
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2615 ( 0.68664120 )
просту акцію
2650
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

4
( 0.24410410 )
( 0.24410410 )

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
ПАТ «НДІ КОЛАН»
за ЄДРПОУ
04637622

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3000
3005
3006
3010
3015
3020
3040

8 631
13
9
8
381
1
4 935

4

8 233
3
169
36
3 757

3055

9

9

3095

43

79

3100
3105
3110
3115

( 7 211 )
( 3 463 )
( 1 847 )
( 1 001 )

( 6 446)
( 3 174 )
( 1 537 )
( 606 )

3116

(4)

( 42 )

3117

( 198 )

(4)

3118

( 799 )

( 560 )

3135
3140
3145
3190
3195

( 139 )
(-)
(8)
( 323 )
29

( 17 )
(2)
(3)
( 394 )
107

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3250

-

1
-

3255
3260
3270
3290
3295

(-)
(8)
(-)
(-)
-8

(-)
(7)
(-)
( 55 )
-61

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3340

45
-

60
-

3345
3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(-)
( 25 )
(-)
20
41
20
3
64

(-)
( 82 )
(-)
-22
24
31
-35
20
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПАТ «НДІ КОЛАН»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

01

04637622

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
3 175

4
-

5
-

6
1372

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
903

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

3 175
-

-

-

1 372
-

-8
895
-436
-

-

-

-8
5 442
-436
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

3 175

-

-

1 372

-436
459

-

-

-436
5 006

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Примітки до фінансової звітності
ПАТ «НДІ КОЛАН»
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.
1. Опис компанії
ПАТ «НДІ КОЛАН» ( далі по тексту - Товариство) створене і здійснює свою діяльність на підставі законодавства України та Статуту товариства, є правонаступником
відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом перетворення державного
підприємства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання» внаслідок його корпоратизації.
Відповідно до Статуту Товариства метою його діяльності є :
− забезпечення збереження металофонду хімічних, нафтохімічних та інших підприємств шляхом розробки конструкцій обладнання з протикорозійним покриттям
на основі склоемалей, полімерів, а також розробки і виготовлення за новими технологіями обладнання із неметалевих і металевих матеріалів;
− розробка і виготовлення автомобільних фільтрів очищення масла;
− застосування наукомістких технологій для розробки конкурентоспроможності
продукції;
− одержання прибутку.
Основними видами діяльності Товариства є наукові дослідження, розробка і
впровадження у виробництво, виготовлення, утилізація і рециклінг автомобільних
фільтрів; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здійснює діяльність з громадського харчування для власних працівників.
Місцезнаходження Товариства: вул. Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002, Україна.
Веб-сайт: www.kolan.ua.
Середня кількість працюючих станом на 31 грудня 2015 та 2014 року складала
188 та 202 осіб відповідно.
Акціонери Товариства станом на 31 грудня 2015 та 2014 років відповідно:
Фізичні особи, 309 осіб, громадяни України
ЗАТ «ТЦП «Восток- Маклер», Україна
ТОВ «Полтавське НТП «КОЛАН», Україна
Всього

31.12.2015
99,211%
0,0033%
0,7857%
100,0%

31.12.2014
99,211%
0,0033%
0,7857%
100,0%

2. Основа підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятими Європейським Союзом.

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
5 450

На основі бухгалтерського обліку за ПСБУ була підготовлена фінансова інформація і у подальшому скоригована у відповідності до МСФЗ.
При підготовці даної фінансової звітності керівництво грунтувалося на своїх
знаннях і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій
до них, а також фактів і обставин, які могли вплинути на дану фінансову звітність.
Основа підготовки
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки по
історичній собівартості. До фінансової звітності, яка була підготовлена на основі
українських принципів бухгалтерського обліку, були внесені необхідні коригування,
для приведення звітності у відповідність з МСФЗ.
Положення облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися
до всіх періодів, наведених у даній фінансовій звітності.
Використання оцінок
Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх оціночних
суджень у процесі застосування облікової політики. Сфери, які передбачають більш
високий ступінь судження або складності, або сфери, де оцінки і професійні судження є суттєвими для фінансової звітності.
Переведення іноземних валют, у валюту подання
Функціональна валюта та валюта подання
Для оцінки всіх статей фінансової звітності, використовувалася валюта основного економічного середовища, в якому компанія здійснює свою діяльність («функціональна валюта»). Національна валюта України, українська гривня (грн), є функціональною валютою для компанії.
Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня, якщо не вказано іншого.
Операції та сальдо в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті спочатку враховуються компанією в їх функціональній валюті за курсом, що діє на дату операції.
Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються
за курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату.
Всі курсові різниці включаються до звіту про сукупний дохід, за винятком усіх
монетарних статей, які забезпечують ефективне хеджування чистої інвестиції в
іноземному підрозділі. Вони відображаються у складі іншого сукупного доходу до
моменту вибуття чистої інвестиції, коли вони визнаються у звіті про сукупний дохід.
Податкові витрати і доходи від відшкодування податків за курсовими різницями, що
виникають за зазначеними монетарними статтями, також враховуються в капіталі.
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Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за курсами, що діяли на дату здійснення первинних угод. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами, що діяли на дату визначення справедливої вартості.
Основні курси обміну валют, які використовувалися при підготовці даної фінансової звітності, представлені наступним чином:
Валюта

31 грудня
2015

UAH/ EUR
UAH/RUB

26,2231
0,3293

Середнє
значення за
2015 рік
24,2287
0,3620

31 грудня
2014
19,2329
0,3030

Середнє
значення за
2014 рік
15,7159
0,3110

31 грудня
2013
11,0415
0,2450

Принцип безперервності діяльності
Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності.Повернення активів, а також майбутні операції,
можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов.Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування,
що сприяє підтримці операційної діяльності компанії.Дана фінансова звітність не
містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б
компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.
3. Основні положення облікової політики
3.1 Основні засоби
Об’єкти основних засобів обліковуються за історичною собівартістю за мінусом
подальшої накопиченої амортизації.
Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються
як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх
економічних вигод і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Визнання
балансової вартості заміщеної частини об’єкта основних засобів, припиняється.
Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування,
відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони
були понесені.
Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується
отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу.
Дохід або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як
різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу),
включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той
звітний рік, в якому визнання активу було припинено.
Амортизація активу починається, коли він стає доступним для використання,
тобто коли місце розташування і стан активу забезпечують його використання у
відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу припиняється
з припиненням його визнання. Амортизація не припиняється, коли настає простій
активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття,
крім випадку, коли він вже повністю з амортизований. Амортизація основних засобів товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням мінімально
допустимих строків використання основних засобів :
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Меблі та приладдя, офісне обладнання

38 р.
27 р.
18 р.
24 р.

Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються
і в міру необхідності коригуються на кожну балансову дату.
Земельні ділянки не підлягають амортизації.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів, а також відповідні змінні і постійні накладні витрати,
пов’язані з будівництвом. Амортизація цих активів починається з моменту їх готовності до експлуатації.
Станом на 31.12.15 та 31.12.14 Товариство не виділяло з груп основних засобів
активів, які утримувалися для продажу.
На звітну дату терміни корисної експлуатації та ліквідаційна вартість основних
засобів не переглядалися.
3.2. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи включають придбані права на використання програмного
забезпечення та патенти на винаходи. Технічні рішення за патентами використовуються у господарській діяльності Товариства, від використання рішень за патентами Товариство має економію сировинних ресурсів, покращення технологічних
процесів, забезпечення процесів утилізації, збереження екології, покращення умов
праці тощо. Впровадження патентів забезпечує конкурентоспроможність виробництва на ринку аналогічної продукції, та направлено на отримання додаткових доходів та забезпечення патентної чистоти продукції, що випускається товариством.
Товариство працює над реєстрацією інших патентів на винаходи, і в наступних
періодах очікує надходження від них економічних вигід.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь якої
накопиченої амортизації та будь яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 20-50%. Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав – патенти на винаходи
- амортизуються протягом терміну чинності цих прав – 10 -20 років.
3.3. Запаси.
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів здійснюється за історичною собівартістю.
Собівартість запасів при вибутті визначається за методом ФІФО.
Запаси оцінюються в звітності за вартістю придбання плюс вартість на доставку
, зменшені на суму будь-якого знецінення.
Незавершене виробництво відображається в звітності за фактичними прямими
витратами та розподіленими постійними та змінними витратами на дату звітності.
Готова продукція відображається в звітності за фактичною виробничою собівартістю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалізації
згідно існуючих технічних стандартів.
Будівельні матеріали , придбані з метою спорудження основних засобів, відображаються в звітності в складі основних засобів.
Запаси, від яких не очікується отримання економічних вигід, не відображаються
в складі активів і відносяться до витрат періоду.
Вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду.
У звітному періоді Товариство не мало збитків від знецінення запасів.

На звітну дату 31.12.15 та на дату 31.12.14 Товариство не мало будь-яких обмежень у використанні власних запасів і вони не передавалися в заставу
3.4. Грошові кошти та їхні еквіваленти.
Грошові кошти складаються з готівки в касі, на рахунках в банках, в дорозі та
грошових документів.
3.5. Визнання та оцінка фінансових інструментів.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються
із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів :
− фінансовий актив, доступний для продажу–акції з відсотком володіння до 20%;
− інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселі;
− дебіторська заборгованість;
− фінансові зобов’язання, оцінене за амортизованою вартістю-кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або зобов’язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.6. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за виключенням
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів) та
первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється
за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів; для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки.
Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію
про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника, негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у фінансовій звітності. Якщо в наступному періоді
сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об’єктивно пов’язано з подією, яка відбувається після визнання корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку або збитку. У разі
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
3.7. Фінансові активи, доступні для продажу.
У звітному періоді операцій з фінансовими активами, доступними для продажу
(інвестиції в акції) не мало.
3.8. Фінансові активи, утримувані до погашення.
До фінансових активів, утримуваних до погашення Товариство відносить облігації внутрішньої позики, емітовані Міністерством фінансів України на суму невідшкодованого з бюджету податку на додану вартість, номінальною вартістю 1000
грн. кожна.
Товариство має намір та здатність утримувати їх до погашення. Після первісного визнання вони відображаються в звітності за номінальною вартістю. Проценти,
що отримуються при погашенні, відносяться до фінансових доходів Товариства в
періоді їх отримання. У 2015 році було погашено облігацій на суму 8600 гривень.
3.9. Довгострокові активи, призначені для продажу.
Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо
його балансова вартість буде в основному відшкодовуватись шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин : балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звіті про фінансові
результати.
Станом на 31.12.2015 року активи Товариства таких активів не містять.
3.10. Оренда.
Товариство – орендар.
Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберігає всі ризики та вигоди,
пов’язані з правом власності на об’єкти оренди, класифікується як операційна оренда. Товариство має договори операційної оренди виробничих машин та обладнання для господарської діяльності. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку дії оренди і включаються до складу
загальновиробничих витрат, що є частиною собівартості виробленої продукції.
Товариство – орендодавець.
Товариство відображає у звіті про фінансовий стан необоротні активи – будівлі
та споруди, що є предметом операційної оренди. Дохід від операційної оренди визнається у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку оренди
як доходи від реалізації послуг. Витрати, пов’язані з утриманням об’єктів оренди,
крім тих, що капіталізуються, відносяться до собівартості реалізованих послуг.
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. При таких договорах
орендатор на початку строку оренди має визнавати фінансову оренду як активи
та зобов’язання за сумами , що дорівнюють справедливій вартості орендованого
майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних оренди х платежів. Мінімальні орендні платежі
мають розподілятися між фінансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються за кожен період таким чином, щоб
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були
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понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, має бути узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних
активів. В поточних та минулих звітних періодах Товариство не мало договорів фінансової оренди.
3.11. Податки на прибуток.
Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток – це сума витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визнається як сума податків на прибуток, що підлягають
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку(збитку) за звітний період.
Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою
податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць
між балансовою вартістю активу чи зобов’язання та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається
на кожну дату і зменшується у тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що
буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб дозволити вигоду від
відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено у власному капіталі в тому самому чи в іншому
періоді.
3.12.Податок на додану вартість (ПДВ)
Зобов’язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або
на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія відбулась
раніше. Кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов’язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит по ПДВ виникає або на
дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно від
того, яка подія сталася раніше.
Дохід, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли податок на додану вартість, що виник із купівлі активів або послуг, не
відшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат. Чиста
сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську або кредиторську заборгованість, відображену в звіті про
фінансовий стан.
3.13. Фінансові зобов’язання.
Кредити банків. Товариство в поточному періоді користувалося короткостроковими кредитами банків (відкрита кредитна лінія). Залишок на 31.12.2015 року кредитні кошти складають 45 тис. гривень.
3.14. Згортання фінансових активів та зобов’язань.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має право або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.15. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто,
більш можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вимоги і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
На звітні дати 31.12.2015 року та 31.12.2014 року Товариство не формувало
забезпечень наступних витрат, витрати, якщо виникатимуть, будуть визнаватися в
міру їх визнання в наступних звітних періодах.
3.16. Виплати працівникам.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутністю як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які їхні права на майбутні
відпускні.
3.17. Пенсійні зобов’язання.
У відповідності до чинного українського законодавства Товариство утримує внески із зарплати працівників до державного Пенсійного фонду та нараховує внески
за рахунок Товариства. Поточні внески розраховуються як відсоткові відрахування
із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в
якому були надані працівниками послуги які надають їм право на одержання внесків, та їх зароблена заробітна платня.
Товариство здійснює виплати по пільгових пенсіях. Забезпечення таких виплат
не створюється, а витрати визнаються в періоді отримання повідомлень від Пенсійного фонду.
3.18. Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як ймовірне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у
разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності компанії, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки
не будуть вирішені всі умовні зобов’язання, що мають відношення до продажу. У
своїх оцінках компанія грунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.
Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або
тій, що підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності компанії. Виручка відображається за вирахуванням податків і мит з
продажів, знижок і внутрішньогрупових операцій.
і)Реалізація продукції

Компанія здійснює продаж продукції. Дохід від продажу товарів визнається в
момент, коли компанія передає продукцію покупцю, якщо не існує невиконаного
зобов’язання, яке могло б вплинути на прийняття продукції покупцем. Доставка не
здійснюється до тих пір, поки продукція не буде відвантажена в зазначеному місці,
ризики старіння і втрати не будуть передані покупцеві, а також до тих пір, поки оптовик не прийме продукцію відповідно до договору купівлі-продажу, не закінчаться
умови прийняття, або ж у компанії будуть об’єктивні докази того, що всі критерії
прийняття були задоволені.
ii)Надання послуг
Виручка від надання послуг визнається, виходячи зі стадії завершеності робіт
за кожним договором. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно оцінений, виручка визнається тільки в межах суми понесених витрат, які
можуть бути відшкодовані.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів
і визначається , виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на
дату балансу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді,
що й відповідні доходи.
3.19. Умовні активи і зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Компанія розкриває
інформацію про умовні зобов’язання в Примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли виконання умовного зобов’язання малоймовірно в силу
віддаленості події (термін можливого погашення більше 12 місяців).
Компанія постійно аналізує умовні зобов’язання на предмет визначення ймовірності погашення умовних зобов’язань. Якщо погашення зобов’язання, яке раніше
характеризувалося як умовне, стає ймовірним, то компанія у фінансовій звітності
відображає забезпечення за той період, в якому погашення даного зобов’язання
стало ймовірним.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у Примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.
4. Важливі облікові оцінки та судження
Підготовка фінансової звітності вимагає від її керівництва на кожну звітну дату
винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на
вказані у звітності суми виручки, витрат, активів і зобов’язань, а також на розкриття
інформації про умовні зобов’язання.Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть сричинити в
майбутньому істотні коригування до балансової вартості активу або зобов’язання,
щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики керівництво використовувало наступні судження, оцінки і припущення, які здійснюють найбільш істотний вплив на суми,
визнані в звіті про сукупний дохід.
Вартість основних засобів
Компанія не залучала незалежних оцінювачів з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 31 грудня 2015 року. У відношенні наявних
об’єктів основних засобів використовувався затратний метод оцінки з урахуванням
порівняльної ринкової інформаціїі. Витратний метод оцінки коригується даними дохідного методу оцінки, який заснований на моделі дисконтованих грошових потоків. Дана модель найбільш чутлива до ставки дисконтування, а також до очікуваних
притоків грошових коштів та темпів зростання, що використані з метою екстраполяції. .
Строк корисного використання основних засобів
Об’єкти основних засобів, що належать компанії, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який
розраховується відповідно до бізнес-планів та операційних розрахунків керівництва
щодо цих активів.
На оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів
впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни в законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво періодично перевіряє
правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз
проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду,
протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди.
Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову і ліквідаційну вартість основних засобів.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов’язань, визнаних в звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням
методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості
вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не є практично
здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої
вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності,
кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену
у фінансовій звітності.
Запаси
На дату складання звітності компанія оцінює необхідність зменшення балансової вартості запасів до їх чистої реалізаційної вартості. Оцінка суми знецінення проводиться на основі аналізу ринкових цін подібних запасів, що існують на дату звіту
та опублікованих в офіційних джерелах. Такі оцінки можуть мати значний вплив на
балансову вартість запасів.
Також, на кожну звітну дату, компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і старіння запасів, і визначає резерв за застарілими та запасами, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як позитивно, так і негативно
вплинути на величину необхідного резерву за застарілими і запасами, що повільно
обертаються.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість показується у звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках
дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч
факторів, включаючи загальноекономічні умови, специфіку галузі, історію роботи з
покупцем. Невизначеності, пов’язані із змінами фінансового положення покупців, як
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позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.
Знецінення активів
Балансова вартість активів переглядається на предмет виявлення ознак, що
свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна
обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодованою, компанія оцінює вартість активів, що відшкодовується. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових
прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов’язаних з розглянутими активами. У
свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущеннях
про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні і непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на
знецінення, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим
в даній фінансовій звітності.
Судові розгляди
Керівництво висуває суттєві припущення при оцінці і відображенні запасів і
ризику схильності впливу умовних зобов’язань, пов’язаних з поточними судовими
розглядами та іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними
зобов’язаннями. При оцінці ймовірності задоволення позову проти компанії або виникненні матеріальних зобов’язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов’язань необхідні судження керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від початкових розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися в міру надходження
нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців компанії, якщо такі є, або від
третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив
на майбутні результати операційної діяльності.
Нові стандарти, поправки та інтерпретації до стандартів
Наступні стандарті та інтерпретації були випущені та вступили в силу й застосовані компанією у звітному періоді:
- МСФЗ 7 (доповнення) «Фінансові інструменти: розкриття» - розкриття щодо
первинного застосування МСФЗ 9 (вступив в силу з 1 січня 2015 року);
- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти - класифікація та оцінка» (вступив в силу з 1
січня 2015 року).
5. Розшифровки статей фінансової звітності.
5.1. Доходи від реалізації
Доходи від реалізації власної продукції
Доходи від реалізації послуг з рециклінгу
Доходи від реалізації послуг з операційної оренди
Доходи від іншої реалізації
Всього

2015 рік
9268
4
3795
547
13614

2014 рік
8236
3
2991
279
11509

2015 рік
3261
643
3150
349
377
7780

2014 рік
2806
616
3033
329
357
7141

5.2. Собівартість реалізації
Сировина та витратні матеріали
Енергоносії
Витрати на персонал
Амортизація  
Інші  
Всього
5.3. Адміністративні витрати
Витрати на персонал
Витрати на утримання основних засобів
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
Податки, обов’язкові платежі
Матеріальні витрати
Інші
Всього

2015 рік
1372
2

2014 рік
991
1

52

77

155
120
253
1954

102
96
247
1514

2015 рік
277
152
26
395
850

2014 рік
209
95
24
239
567

2015 рік
2808
300
335
3443

2014 рік
2050
259
128
2437

2015 рік
0

2014 рік
1

2015 рік
23

2014 рік
0

5.4. Витрати на збут
Витрати на персонал
Витрати на транспорт
Маркетинг та реклама
Інші
Всього
5.5. Інші операційні витрати
Витрати на оренду
Втрати від операційної курсової різниці
Інші
Всього
5.6. Фінансові доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами
5.7. Фінансові витрати
Витрати на проценти, пов’язані із запозиченнями

5.8. Податки на прибуток
Податок на прибуток нараховується за ставкою, визначено статтею 136 Податкового Кодексу України, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею
135 цього Кодексу. У 2015 році ставка податку на прибуток встановлена рівні 18%.
Враховуючи отриманий товариством збиток за результатами фінансово-господарської діяльності, податок на прибуток за 2015 рік відсутній. Сума відстрочених
податків у 2015 році не розраховувалась.
5.9. Нематеріальні активи

Балансова вартість на 31.12.2013
Надходження 2014 р
Вибуття 2014 р.
Амортизація 2014 р
Балансова вартість на 31.12.2014
Надходження 2015 р
Вибуття 2015 р.
Амортизація 2015 р
Балансова вартість на 31.12.2015

Нематері- Незавершені
капітальні
альні активи вкладення
46

Всього
46

2
13
31

2
13
31

1
10
20

1
10
20

На 31.12.2015 року у товариства відсутні нематеріальні активи з обмеженням
прав власності, а також нематеріальні активи, закладені в якості забезпечення виконання зобов’язань.
5.10.Запаси
31.12.2015
275
245
41
84
7
1978
2451
6
5087

Сировина , матеріали,напівфабрикати
Паливо
Тара
Будівельні матеріали для поточних потреб
Запчастини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього запасів

31.12.2014
382
206
41
86
12
1785
2412
6
4930

5.11. Основні засоби
Будівлі Машини
та
і обладспоруди нання
Балансова вартість за
МСФЗ на 31.12.2012
Надходження та капіталізація 2013 року.
Вибуття 2013 р.за балансовою вартістю
Амортизація за 2013 рік
Балансова вартість за
МСФЗ на 31.12.2013
Надходження та капіталізація 2014 року
Вибуття 2014 р.за балансовою вартістю
Амортизація за 2014 рік
Балансова вартість за
МСФЗ на 31.12.2014
Надходження та капіталізація 2015 року
Вибуття 2015 р.за балансовою вартістю
Амортизація за 2015 рік
Балансова вартість за
МСФЗ на 31.12.2015

Транспорт

НезаМеблі,
прилади вершені
капіофісне тальні
Всього
обладвкланання
дення

3533

506

123

10

90

107

98

29

247

167

59

10

3376

446

162

29

3
1
(257)

(173)

(67)

(10)

3119

275

97

19

13

13

4172
34

343

2

2
483

32

4045

4

7

14

2

1

4

38

3548

25

51

26

257

156

43

7

2862

128

67

12

4
(507)

30
463

37

3106

Станом на 31.12.2015 року в експлуатації знаходяться повністю замортизовані
основні засоби первісною вартістю 270 тис.грн.
Основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємстві відсутні.
Довгострокова дебіторська заборгованість підприємства станом на 31.12.2015
року відсутня. Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015р. та
31.12.2014р. надана таким чином (тис. грн.):
5.12. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна дебіторська заборгованість
Аванси видані
Розрахунки з бюджетом
Резерв під зменшення корисності дебіторської
заборгованості
Чиста вартість дебіторської заборгованості

2015 рік

2014 рік

117
230

141
179

347

(69)
251

Зміни у резервах на знецінення дебіторської заборгованості у 2015 році не відбувалися
5.13. Грошові кошти
Каса та рахунки в банках, грн
Рахунки в банках, рублі Росії
Всього

2015 рік
2
62
64

2014 рік
12
8
20

5.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Короткостоковий кредит банка
Торгівельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Отримані аванси
Заробітна плата та соціальні внески
З учасниками
Інші
Всього

2015 рік
45
2057
52
482
693
78
762
4169

2014 рік
60
2005
12
337
605
81
447
3547
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5.15. Капітал
Акціонери Товариства станом на 31 грудня 2015 та 2014 років відповідно:
31.12.2015
99,211%
0,0033%
0,7857%
100,0%

Фізичні особи, 309 осіб, громадяни України
ЗАТ «ТЦП «Восток- Маклер», Україна
ТОВ «Полтавське НТП «КОЛАН», Україна
Всього

31.12.2014
99,211%
0,0033%
0,7857%
100,0%

5.16. Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб.
Згідно МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб», пов’язаними
вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі
впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного
можливого випадку відносно пов’язаних сторін до уваги береться суть цих відносин,
а не лише юридична форма. Пов’язані сторони можуть здійснювати операції, які не
здійснювалися б між непов’язаними сторонами.
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
а) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають
під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариство;
б) асоційовані компанії;
в) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючи учасником;
г) члени провідного управлінського персоналу Товариства;
д) близькі родичі особи, зазначеної в г);
е) компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товариствіі;
є) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства,
або будь-якого іншого суб’єкта господарювання , який є пов’язаною стороною Товариства.
тис.грн
2015 рік

Реалізація
Придбання послуг
Торгівельна дебіторська заборгованість
Торгівельна кредиторська заборгованість
Короткострокові виплати працівникам

Операції з
пов’язаними
сторонами
7618
689
1883

2014 рік
Операції з
Всього пов’язаними Всього
сторонами
13067
6572
11230
2306
537
3210
2057

-

104

1268

2005

-

-

5.17. Діяльність за сегментами.

Дохід від реалізації
Інші доходи
Дохід, усього
Собівартість реалізації

Реалізація
автомобільних
фільтрів
9244

Здача в оренду
нерухомого
майна
3795

9244
7618

3795
3203

Інші

Всього за
2015 рік

28
547
575
3169

13067
547
13614
13990

Географічні сегменти включають:

Реалізація власної продукції : фільтрів

Україна
Росія
2015 рік 2014 рік 2015 рік 2014 рік
1741
1612
7503
6572

6. Інші розкриття.
Ціль управління капіталом.
Відносно управління капіталом основною метою Товариства є забезпечення
нормального рівня достатності капіталу. Поставлено дві і основні цілі: забезпечення
вимог акціонерів щодо отримання прибутку та забезпечення виконання вимог щодо
чистих активів.
Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та статутний капітал. Завданням для управління капіталом є
забезпечення можливості безперервного функціонування з метою отримання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб. Політика Товариства по
управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу і зменшення витрат.
Виконання вимог щодо чистих активів.
З економічної точки зору чисті активи втілюють в собі вартість майна товариства, вільного від боргових зобов’язань.
Чисті активи визначаються шляхом зменшення суми необоротних активів, оборотних активів та витрат майбутніх періодів на суми поточних зобов’язань, забезпечень та доходів майбутніх періодів.
Чисті активи Товариства складають на 31.12.2014 - 5450 тис. грн., на 31.12.2015
- 5006 тис. грн. Статутний капітал – 3175 тис.грн.
Тобто, вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року вища вартості статутного капіталу Товариства – на 1831 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 155 п. 3
Цивільного кодексу України.
Причини зменшення вартості чистих активів аналізуються керівництвом Товариства, розробляється ряд управлінських рішень організаційного, фінансового та
маркетингового характеру , які, як очікується, сприятимуть зміненню тенденції зниження на тенденцію зростання чистих активів.
7. Ризики.
Будь якій господарській діяльності притаманні ризики. Тому важливим є управління ризиками за допомогою постійного процесу їх виявлення, оцінки та контролю
ризиків. Процес управління ризиками є вирішальним для забезпечення прибутковості бізнесу.
Основні ризики включають : операційний ризик,податковий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності.
Операційний ризик – це ризик втрат внаслідок помилки персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. У разі збоїв у роботі системи внутрішнього контролю операційний ризик може спричинити шкоду репутації, мати правові наслідки або привести
до збитків. Товариство не може розраховувати на усунення всіх операційних ризиків, але може управляти ризиками. Система внутрішнього контролю передбачає
ефективний розподіл обов’язків, повноважень та процедур узгодження.
Податковий ризик.

Українське податкове законодавство і нормативні акти, які регулюють сферу
оподаткування та інші аспекти діяльності Товариства, постійно змінюються Положення законів і нормативних документів часто по-різному трактуються господарюючими суб’єктами та податковими органами. До того ж існує система наповнення
бюджетів за рахунок штрафів на підприємства. Існує ризик того, що операції і правильність тлумачень Товариством законодавчих норм буде поставлено під сумнів
контролюючими органами в майбутньому.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін, обмінних курсів валют, тощо.
З метою зниження таких ризиків Товариство нараховує резерви на випадок знецінення дебіторської заборгованості.
Грошові кошти Товариства зберігаються в великих банках, які знаходяться в
Україні і мають хорошу репутацію.
Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Товариства виконувати свої платіжні зобов’язання на дату їх погашення в ході звичайної господарської діяльності.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
8. Екологічний звіт.
Існуюча технологія утилізації масляних відпрацьованих автомобільних фільтрів
впроваджена на ділянці нових технологій на території Товариства у м. Полтава, підтверджена ліцензією серії АЕ №272242 Міністерства екології та природних ресурсів
України від 19.09.2013.
Вона є ресурсозберігаючою та природозахисною завдяки застосування системи рециклінгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементів фільтру
«КОЛАН» і раціональним використанням та утилізацією решти елементів фільтру.
При цьому відбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище за рахунок припинення скиду відпрацьованих автомобільних фільтрів на
міські звалища і полігони твердих побутових відходів, а також за рахунок зниження
негативного впливу відпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод, що відповідає основним напрямам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про відходи».
Товариство отримало позитивне Рішення Полтавської міської ради від 18 вересня 2012 про надання дозволу на експлуатацію об’єкта для розміщення відходів.
Наведена технологія захищена сертифікатами стандарту якості ISO 9001:2008
«Виробництво та утилізація (рециклінг) фільтрів очищення мастила для двигунів
внутрішнього згоряння» від 23 травня 2014 року за №UA227509 (діє до 22.05.2017)
та міжнародного стандарту системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015
«Виробництво та утилізація (рециклінг) фільтрів очищення мастила для двигунів
внутрішнього згоряння» від 07.03.2016 за №UA228103 (діє до 06.03.2019).
Дана технологія рециклінгу на сьогоднішній день залишається єдиною вітчизняною технологією утилізації масляних фільтрів, яка орієнтована на досягнення як
ресурсозберігаючого, так і природоохоронного ефекту.
Матеріали впровадження технології рециклінгу масляних відпрацьованих автомобільних фільтрів «КОЛАН» включені до переліку важливіших екологічних заходів,
які передбачені
«Програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів
Полтавської області на період до 2015 року (в новій редакції), Полтава. 2012 рік».
Впроваджена технологія рециклінгу відпрацьованих масляних фільтрів на ПАТ
«НДІ КОЛАН» доводить, що в сфері поводження з відходами з’явилась новітня ресурсоцінна та екологічно безпечна технологія, яка має не тільки потужний ресурсозберігаючий потенціал, а й в максимальній мірі реалізує основний принцип сучасної
ринкової економіки – виявлення і застосування «best technology”, орієнтованої на
найбільш оптимальне поводження з кожним конкретним видом утворених відходів.
Основні фінансові показники з діяльності, пов’язаної з охороною навколишнього середовища.
Доходи від послуг природоохоронного характеру
Доходи від продажу відходів виробництва
Екологічний податок
Витрати на охорону навколишнього середовища
Витрати на послуги природоохоронного призначення

2015 рік
3,6
64,3
1,6
97,2
19,5

2014 рік
3
72
2
6
58

9. Події після дати балансу
Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності,
відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.
Генеральний директор
Г. А. Колтунов
Головний бухгалтер		
Н. Л. Дона
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН” станом на 31.12.2015 року.
Керівництву ПАТ „НДІ КОЛАН”
Власникам цінних паперів ПАТ „НДІ КОЛАН”
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Основні відомості про емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОПовне найменування това- ВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧриства
НИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН”
Код ЄДРПОУ
04637622
Місцезнаходження
юри- 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе,
дичної особи
153
Телефон/факс:
(05361) 592558
Виписка з ЄДР юридичних осіб серія ААВ № 338881
Відомості про державну номер запису про включення відомостей про юридичреєстрацію
ну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 від 15.01.
1992 року
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ПАТ «НДІ КОЛАН»
Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ
від 29.12.2015 № 320/1 (надалі – МСА), Закону України „Про аудиторську діяльність”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями)
вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з національної практики аудиту 1 затверджене
АПУ від 20.12.2013р. №286/12.
Нами перевірена фінансова звітність ПАТ „НДІ КОЛАН” за 2015 рік, яка включає
наступні форми фінансових звітів та додатки до них:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2015 року.
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2015 рік.
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма №3 за 2015 рік.
• Звіт про власний капітал форма №4 за 2015 рік.
• Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до
річної фінансової звітності за 2015 рік.
Для пiдготовки фiнансових звiтiв керiвництвом ПАТ « НДІ КОЛАН «, як концептуальну основу фiнансової звiтностi, використано міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ).
Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV, В подальшому, у фінансовій звітності, складеній на основі записів за П(C)БО, здійсненні коригування, необхідні для
подання такої звітності за МСФЗ. Ці коригування включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи
класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат, у відповідних статтях фінансової звітності. З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського
обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності товариством проведена інвентаризація активів і зобов’язань (Наказ № 60 від 07.09.2015 р.). Інвентаризація активів та зобов’язань проводилась Товариством на кінець фінансового
2015 року, що відповідає вимогам п. 1 статті 10 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996. В ході інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.
Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами
облікової політики, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської
перевірки фінансової звітності ПАТ „НДІ КОЛАН” за 2015 рік відповідає вимогам
МСА 200 „Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту”, МСА 220 „Контроль якості аудиту фінансової звітності”, МСА 500 „Аудиторські докази” і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів
аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ „НДІ КОЛАН” за
2015 рік встановлювався у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту
320 „Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”, внутрішніх положень аудиторської фірми „Січень-Аудит”, професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи
наслідки викривлень.
Аудит фінансової звітності за 2015 рік суб’єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ця фінансова звітність Публічного акціонерного товариства „НДІ КОЛАН” станом на 31.12.2015 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього
звітного періоду 2014 року.
Аудитором отримані запевнення управлінського персоналу відповідно до вимог
МСА: Відповідно до вимог МСА 580 «Письмові запевнення» запевнення управлінського персоналу : про відповідальність управлінського персоналу за складання
фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової
звітності; стосовно того, що надано аудитору всю доречну інформацію і доступ до
неї; що усі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності. Відповідно до вимог МСА 570 «Безперервність» запевнення управлінського персоналу про
відсутність подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта
господарювання безперервно продовжувати діяльність, відсутність наміру управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність. Відповідно до вимог МСА 560 «Подальші події» запевнення управлінського персоналу
щодо таких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність.
Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу
для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПАТ „НДІ КОЛАН” несе відповідальність за початкові
залишки, підготовку та достовірне представлення фінансової звітності за 2015 рік у
відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу акціонерного товариства охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин; вибір та застосування відповідної
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Керівництво суб’єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно
підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю
по підприємству.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності ПАТ
„НДІ КОЛАН” за 2015 рік на основі результатів нашої аудиторської перевірки.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, Міжнародного стан-

дарту аудиту №720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” фінансові звіти ПАТ „НДІ
КОЛАН” базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 „Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора» – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань
на кiнець 2015 року, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. У зв’язку з обмеженням часу
перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi.
Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених
викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка
Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питань,
які наведені у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан
компанії ПАТ „НДІ КОЛАН” станом на 31.12.2015 року, її фінансові результати, рух
грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента
Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ
„НДІ КОЛАН” та виявили, що вартість чистих активів (5006 тис.грн.) більше статутного капіталу (3175 тис.грн.) , що відповідає вимогам частині третій статті 155
Цивільного кодексу України.
Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту ПАТ „НДІ КОЛАН”. Протягом звітного року в ПАТ „НДІ
КОЛАН” функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори
акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізійна комісія. Кількісний
склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними
зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2015 року
проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Фактична періодичність
засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ „Про
акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Генеральний директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року
здійснювався Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки
стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок:- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає
вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства.
Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб’єкта господарювання і його середовища” аудиторською компанією отримано
розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його
власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову
політику, цілі та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані з ними бізнес-ризики,
оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього
контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.
Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не
вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Інформації щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансових стан заявника аудитором в ході аудиту та на дату надання висновку не виявлено.
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згідно інформації наведеної в фінансовій звітності, товариство зазнало в звітному періоді операційних
збитків які призвели , в свою чергу, до зменшення вартості чистих активів товариства.
Ці обставини разом із впливом від політичної та економічної невизначеності, яка триває в Україні, вказують на існування збільшення ризику пов’язаного з безперервністю
діяльності товариства. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні
заходи на підтримку стабільності діяльності товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит»
Код ЄДРПОУ
32996030
Номер і дата видачі Свідоцтва про включен- №3422 від 24.06.2004 року рішення до Реєстру аудиторських фірм та аудито- ня №136 АПУ, з терміном дії до
рів, виданого АПУ
27.03.2019 р.
Олімпіюк Ігор Миколайович (Сертифікат №007179 серії “А”, видарішенням Аудиторської палати
ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі ний
України, рішення №-45 від 16 травня
Сертифіката аудитора, виданого АПУ
1996 року з терміном дії до 16 травня 2020 року)
Повне найменування

Місцезнаходження
36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91
Свідоцтво про відповідність системи контр- Рішення АПУ від 22.12.2011 р.
олю якості аудиторських послуг
№244/5
Основні відомості про умови Договору:
Договір на проведення аудиту №4 від 28.01.2016 року .
Дата складення звіту: “11 ” квітня 2016 року.
Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю “Січень-Аудит”

І. М. Олімпіюк
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«БУСІН»

за ЄДРПОУ

19492371

Територія

КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників1

22

Адреса, телефон

вулиця Івана Клименка, буд. 23, М. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 03110

230
65.12
2456217

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

35
119
84
315
2 272
1 957
-

23
119
96
108
2 280
2 172
-

1022

-

-

1030

169

169

1035
1040
1045
1050
1060

338
8 020
-

338
3 316
-

1065

-

-

1090
1095

8 877

3 954

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 633
130
-

1 765
178
-

1125

72 383

102 453

1130
1135
1136

6
-

34
5
-

1140

285

150

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

55
52 120
6
52 114

144
87 881
1
87 880

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
8
61 885

4 900
48 118
179 504

61 885
254 325

-

-

188 381

258 279
На кінець
звітного
періоду

3

3
4
53 018

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

38 001
9 500
16 160
(-)
(-)
63 661

49 159
9 500
24 187
(-)
(-)
82 846

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

2 187
71 137

4 709
100 588

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

5 654
63 711
1 772
73 324

583
97 720
2 285
105 297

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

33
4 791

11 646
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АТ «СК «БУСІН»
Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
4 791
-

4
11 642
-

3

-

-

-

-

-

46 564

58 485

5
51 396

70 136

-

-

-

-

188 381

258 279

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

1

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

АТ ”Страхова компанія ”БУСІН”

за ЄДРПОУ

01

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

52 911
184 894
111 741
34 009

11 262
100 464
88 419
22 478

2014

13 767

21 695

2050 ( 10 668 )
2070

2 065

( 6 076 )
4 233

2090
2095

40 178
(-)

953
(-)

2105

-

-

2110

( 342 )

3 182

2111

4 558

( 1 718 )

2112

( 4 900 )

4 900

2120

16 905

30 951

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

2130 ( 4 658 )
2150
( 82 )
2180 ( 35 066 )

( 3 170 )
( 56 )
( 34 070 )

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

16 935
(-)
1 898
31 521
(-)
(-)
( 7 786 )

( 2 210 )
2 320
23 789
(-)
(-)
( 358 )

2275

-

-

4
23 541
(-)
( 7 384 )
16 157
(-)

II. Сукупний дохід

Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24 187
III. Елементи операційних витрат

19492371

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290 42 568
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300 ( 18 381 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 24 187
збиток
2355
(-)

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
327
4 735
1 388
227
8 731
15 408

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
16 157
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
277
2 971
1 300
394
4 500
9 442

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Підприємство

Код
рядка
2
2600
2605
2610

За
аналогічний
період
попереднього
року
3
4
244 000
244 000
За
звітний
період

2615 99.12705
2650

-

66.21721
-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
АТ ”Страхова компанія ”БУСІН” за ЄДРПОУ
19492371

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття
1

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року
2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

-

-

3025

-

-

3035

-

-

3040

-

-

3045

-

-

3050

152 630

87 093

3055

-

-
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
113
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 6 558 )
Праці
3105 ( 4 443 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1 182 )
Зобов’язань з податків і зборів
3115 ( 12 812 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(-)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
366
( 311 )
( 2 341 )
( 1 300 )
( 2 905 )
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150 ( 102 381 )

( 69 095 )

3155

(-)

(-)

3190
3195

( 10214 )
15 153

( 7 575 )
3 932

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

2 097
-

2 136
-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
2 097
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(-)
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355 ( 4 677 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(-)
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
-4 677
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
12 573
Залишок коштів на початок року
3405
52 120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
23 188
Залишок коштів на кінець року
3415
87 881

(-)
2 136

(-)
( 5 325 )
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-5 325
743
31 012
20 365
52 120

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

за ЄДРПОУ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

01

19492371

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
38 001

4

5
-

6
9 500

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
16 160

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

38 001
-

-

-

9 500
-

16 160
24 187
-

-

-

-

-

63 661
24 187
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

4205

11 158

(11 158)

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

11 158
49 159

9 500

8 027
24 187

-

-

19 185
82 846

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

-

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
63 661

(5 002)

(5 002)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За 2015рік
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»(далі –
Компанія) створена 14.02.1993 року у формі акціонерного товариства відповідно
до законодавства України.
Основна діяльність. Компанія надає юридичним та фізичним особам послуги
з добровільного та обов’язкового страхування інших видів страхування, крім
страхування життя, на що має безстрокові ліцензії в кількості 10 штук на різні види
добровільного страхування та на різні види обов’язкового страхування в кількості
4 штук (серія АВ від 10.06.09 р.). Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві по
вулиці Преображенська (Клименка), 23,
Акціонери. Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрованими акціонерами
Компанії є фізичні особи. які володіють її акціями у таких частках:
Акціонери
Фізична особа- Непочатова
Фізична особа- Непочатов
Фізична особа- Непочатов
Фізична особа- Овчінніков
Фізична особа- Овчинников
Фізична особа- Овчинников
Фізична особа- Хачбабян

Резиденство Відсоток участі
голосуючих акцій, %
Лариса Михайлівна
Резидент 49,982%
Євгеній Олександрович Резидент 0,009%
Олександр Євгенович
Резидент 0,009%
Олексій Іванович
Резидент 49,973%
Денис Олексійович
Резидент 0,009%
Іван Олексійович
Резидент 0,009%
Ніна Гургенівна
Резидент 0,009%

Умови, в яких працює Компанія
Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов›язано з глибокою
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного
конфлікту на сході України. Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями
валютного курсу національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні
значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних та інших економічних
заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення
того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи.
У зв›язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність,
яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його
активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо
вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
2. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження
фінансової звітності
Керівництво компанії несе відповідальність за підготовку фінансової
звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ).

У ході підготовки фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
- Вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцінок і розрахунків;
- Обов›язок дотримуватися принципів МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень
від МСФЗ у фінансовій звітності;
- Підготовку фінансової звітності, ґрунтуючись на принципі безперервності діяльності організації.
Керівництво підтверджує, що вище перераховані принципи були дотримані в
процесі підготовки фінансової звітності.
Керівництво також несе відповідальність за:
- Ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати
з достатнім ступенем впевненості інформацію про фінансовий стан підприємства.
- Прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів підприємства,
а також для виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення,
яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати
складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою фінансової
звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати
діяльності та грошові потоки Компанії, яка є корисною для широкого кола
користувачів у разі прийняття ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за 2015 рік є
Міжнародні стандарти фінансової звітності в редакції, затвердженій Радою з
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Також застосовані всі інтерпретації
Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності, обов›язкові для 2015-го
фінансового року.
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська
гривня. Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про
безперервність діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення
зобов›язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не
включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія
не могла продовжити провадження фінансово-господарської діяльності відповідно
до принципів безперервності діяльності.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Випуск фінансової звітності Компанії за 2015 рік буде затверджений рішенням
Загальних зборів акціонерів Компанії. Ні акціонери Компанії, ні управлінський
персонал Компанії, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її випуску.
Основи складання звітності. Дана фінансова звітність була підготовлена
на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових
інструментів у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

Стандарти та поправки до них

Основні вимоги

Ефективна
дата

Достро- Застосування
у фінансовій
кове
за рік,
застосу- звітності
що
закінчився
вання
31.12.2015 р.

Вплив поправок

МСБО (IAS) 1 «Подання
фінансової звітності» щодо
професійного судження в
разі прийняття рішень про
відображення інформації у
фінансовій звітності

Фактор суттєвості повинен застосовуватися щодо всієї звітності
в цілому, і додаткове включення несуттєвої інформації не
тільки не приносить користі, а й може, навпаки, завдати шкоди.
Професійне судження повинно застосовуватися компаніями
для визначення того, де саме в звітах і в якій послідовності їм
найкраще розкрити інформацію

МСБО (IAS) 16 «Основні
засоби» щодо амортизації
(п. 62А)

Забороняється застосування методу амортизації на основі
виручки щодо об’єктів основних засобів, оскільки метод
Так (персвідображає характер економічних вигод, що генеруються
01.01.2016 р. пек-тивно)
активом, а не споживання майбутніх економічних вигод від цього
активу

Не
застосовано

Поправка не впливає
на фінансову звітність,
оскільки Компанія не
нараховує амортизацію
на основі виручки щодо
об’єктів основних засобів

МСБО (IAS) 27 «Окрема
фінансова звітність» щодо
застосування методу участі в
капіталі в окремій фінансовій
звітності

Дозволено компаніям використовувати дольовий метод для
обліку інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані компанії в
окремій фінансовій звітності

01.01.2016 р.

Так

Не
застосовано

Керівництво розглядає
можливості потенційного
впливу цих змін на
фінансову звітніс

МСБО (IAS) 34 «Проміжна
фінансова звітність» щодо
розкриття інформації в інших
компонентах проміжної
фінансової звітності (п. 16(а)

Інформація повинна розкриватися в проміжних фінансових звітах
або проміжні фінансові звіти повинні містити посилання на будьякий інший звіт (наприклад, звіт керівництва або звіт про ризики). 01.01.2016 р.
При цьому такий звіт повинен бути доступний користувачам
фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що й
проміжні фінансові звіти

Так

Не
застосовано

Керівництво розглядає
можливості потенційного
впливу цих змін на
фінансову звітність

МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові
активи, призначені для
продажу, та припинена
діяльність» (п. 26, 26А)

Рекласификації (замість продажу – розподіл на користь
власників або навпаки) не повинні розглядатися як відмова
Так (персвід плану продати або розподілити на користь власників актив
01.01.2016 р. пек-тивно)
(ліквідаційної групи). Зміна способу відчуження не перериває і не
змінює спочатку певний термін виконання плану відчуження

Не
застосовано

Поправка не впливає
на фінансову звітність,
оскільки Компанія не
здійснює розподіл активів
на користь власників

МСФЗ (IFRS) 14 «Відкладені
рахунки, що регулюються»

Стандарт встановлює порядок обліку залишків на відкладених
рахунках тарифного регулювання. Дія стандарту поширюється
тільки на організації, що вперше застосовують стандарти
МСФЗ та раніше визнавали залишки на відкладених рахунках
тарифного регулювання згідно з національними стандартами
обліку. Дозволяє зберегти застосовувану раніше облікову
політику, пов’язану з регульованими тарифами

01.01.2016 р.

Так

Не
застосовано

Стандарт не застосований,
оскільки Компанія не
входить до сфери його дії

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від
контрактів з клієнтами»

Введено пятиступеневу модель визнання виручки. Величина
виручки визначається у сумі очікуваної оплати за переданий
товар або надану послугу (а не за справедливою вартістю
відшкодування).

01.01.2018 р.

Так

Не
застосовано

Стандарт не застосований,
оскільки Компанія не
входить до сфери його дії

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти»

Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та
зобов’язань, поліпшена модель обліку операцій хеджування, нова 01.01.2018 р.
модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних
збитків

Так

Не
застосовано

розглядає можливості
потенційного впливу
цих змін на фінансову
звітність.

01.01.2016 р.

Так

Розкриття інформації
з урахуванням
Застосовано здійснено
рівня суттєвості щодо всієї
звітності в цілому
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3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Принципи складання звітності. Фінансова звітність Компанії не містить
консолідованої звітності бо немає контрольованих нею організацій (дочірніх
підприємств) та філій.
Оцінки та припущення. Компанія використовує оцінки та припущення, які
впливають на суми активів і зобов’язань, що визнаються у фінансовій звітності
протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення постійно
переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин.
Зобов’язання за вимогами по договорам з інших видів страхування, крім
страхування життя.
Оцінка зобов’язань, що випливає з вимог за договорами страхування
відмінним від страхування життя є найбільш важливою бухгалтерською оцінкою
Компанії. Існують декілька причин невизначеності, які необхідно враховувати
при оцінці цих зобов’язань, та по яким Компанія має обов’язок здійснити
виплати за такими вимогами. Розмір страхових резервів Компанії визначається
на підставі чинного законодавства України стосовно формування резервів з
інших видів страхування, крім страхування життя. Керівництво Компанії вважає,
що зобов’язання по зазначеним вимогам розраховані на кінець 2015 року є
адекватними.
Операції в іноземній валюті Компанія проводить розрахунки у валюті з
перестраховиками за прямими договорами перестрахування, та отримує кошти у
валюті від іноземних страхувальників.
Основні засоби.
Об’єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від знецінення.
Передбачувана первісна вартість об’єктів основних засобів визначається
виходячи зі справедливої вартості основних засобів відповідно до вимог МСФЗ 1.
Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших об’єктів основних
засобів визначається на основі залишкової відновної вартості. Історична вартість
включає витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням об’єктів основних
засобів. Істотні витрати на відновлення або модернізацію об’єктів основних
засобів капіталізуються і амортизуються протягом строку корисного використання
відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і поточне обслуговування
відображаються у звіті про сукупний дохід у періоді їх виникнення. Амортизація
нараховується в цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням
прямолінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання таким
чином:
Групи

Строк корисного використання,
роки

комп’ютерна техніка та офісне
устаткування

5

офісні меблі, побутова техніка, інвентар
оптичні, електромеханічні прибори та
системи зв’язку

5
3-5

Компанія визнає вартість заміненого компоненту об›єкта основних засобів у
складі його балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того,
що в майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого
основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти
списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про
сукупний дохід в якості витрат по мірі їх виникнення.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої
угоди, обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується лінійним способом
протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки
корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець
кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і
звітності за наступні періоди. Очікуваний строк корисного використання по класах
нематеріальних активів представлений таким чином:
Ліцензії

Товарний знак

винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому
майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також
активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за
справедливою вартістю через прибуток і збиток, або активів, класифікованих
підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за
якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій,
за винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.
4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи,
які класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та
дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові
активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток. Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх
особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.
Метод ефективної процентної ставки. Метод ефективної процентної ставки
використовується для розрахунку амортизованої вартості фінансового активу
та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна
процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних
майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового
активу або більш короткого терміну, якщо це застосовано.
Первісне визнання та припинення визнання. Фінансові активи, що
знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються
за відповідними групами при їх первісному визнанні. Облік фінансових активів
припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного
фінансового активу, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов’язань.
Подальша оцінка. Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні
для продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу
вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за
собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.
Всі утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти
переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості. Прибуток або збиток,
що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів,
відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний
дохід. Різниці, що виникають у зв’язку із змінами у справедливій вартості доступних
для продажу фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за
винятком знецінення, яке визнається в звіті про сукупний дохід .
Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської
заборгованості. На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської
заборгованості за послуги страхування, іншої дебіторської заборгованості
та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від
знецінення визнається за наявності об’єктивних факторів, що свідчать про
зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового
активу до обліку. Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість
фінансових активів та дебіторської заборгованості за послуги страхування, іншої
дебіторської заборгованості. Зміни в балансовій вартості розрахунку резерву
відображаються у звіті про сукупний дохід.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси відображаються за
найменшою з двох величин: собівартістю або ціною можливого продажу. Товарноматеріальні запаси що утримуються Компанією, використовуються у поточній
господарській діяльності Компанії і не призначені для подальшої реалізації.
Визнання доходу від реалізації страхових послуг. Доходи Компанії
від реалізації страхових послуг визнаються за методом нарахування, що
дає можливість здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою
страхувальниками страхових премій. Умови вступу в дію договору страхування
визначається Правилами страхування за окремо розробленою та затвердженою
програмою страхування. Не визнаються доходом отримані авансом страхові
платежі (внески, премії). Такі страхові платежі (внески, премії) обліковуються
як заборгованість за отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО №1
«Подання фінансової звітності»). Отримані авансом страхові платежі визнаються
доходом протягом терміну дії договору страхування методом рівномірного
нарахування, відповідно до встановленого графіку сплати страхових премій.
4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Балансова вартість основних засобів на звітні дати:
Групи (балансова вартість)- тис.
грн

31.12.2014р

31.12.2015р

Термін корисного
використання

невизначений

невизначений

комп’ютерна техніка та офісне
устаткування

52

34

Застосований метод
амортизації

не амортизується

не амортизується

офісні меблі, побутова техніка,
інвентар

15

10

Транспортні засоби

235

51

Інше

13

13

Разом

315

108

Знецінення матеріальних і нематеріальних активів. На кожну звітну
дату Компанія здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і
нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про
наявність якого-небудь збитку від знецінення цих активів. У випадку виявлення
таких ознак Компанія розраховує відшкодовувану вартість відповідного активу з
метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Сума очікуваного
відшкодування активу являє собою найбільшу з двох значень: справедливою
вартістю за вирахуванням витрат на продаж або експлуатаційної цінності.
Фінансові активи. Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку
в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового
вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають
поставки протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно
оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати, безпосередньо
відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії
активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які
спочатку відображаються за справедливою вартістю. Фінансові активи Компанія
класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які
визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:
1. Фінансові активи або фінансові зобов’язання, враховані за справедливою
вартістю через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові
зобов’язання, які придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим
часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів,
керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про
тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за
винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової
гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після
первісного визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через
прибуток або збиток.
2. Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.
3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з
фіксованими або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за

Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді та заставного майна.
Станом на 31 грудня 2015, та 2014 років у Компанії не було зобов’язань з придбання
об’єктів основних засобів. Протягом 2015 року витрат на позики для придбання
основних засобів Компанія не здійснювала. Загальна сума амортизаційних
відрахувань відображені в складі «Адміністративних витрат та витрат на збут» у
звіті про сукупний дохід. (Примітка 18).
5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нижче наводяться дані в розрізі груп нематеріальних активів,
використовувала Компанія в господарської діяльності за 2015 та 2014 роки:
На 31.12.14р.

На 31.12.15р.

Нематеріальні активи, в т.ч.

35

23

- Ліцензії

0

0

- Права на програмне забезпечення

35

23

які

Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі
«Адміністративних витрат та витрат на збут» у звіті про сукупний дохід. (Примітка
17). Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Компанія не мала зобов’язань з
придбання ліцензій, товарного знаку
6. ОРЕНДА
В 2015 році Компанія була орендарем офісного приміщення за адресою: м.
Київ, Преображенська (Клименка), 23, по договору оренди приміщення № 12н від
01.03.2014 року , укладеному з ТОВ «Кронос». Орендні платежі та витрати на
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утримання в 2015 році склали 613 тис. грн., а в 2014 році - 544 тис. грн. і були
відображені в складі «Адміністративних витрат та витрат на збут» (Примітка 17).
7. ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ
Компанія класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за
наступними категоріями.
Довгострокові фінансові інвестицій , які належать до категорії утримуваних
до погашення, станом на 31.12.2015 р. відображені в статті «Інші фінансові
інвестиції» балансу (рядок 1035) – в сумі 338 тис. грн. Їх облік ведеться по
справедливій собівартості. Ці фінансові інвестиції представлені у вигляді цінних
паперів акцій.
Довгострокові фінансові інвестиції в балансі Компанії
відображені
наступним чином:
На 31.12.14р.

На 31.12.15р.

338

338

5

5

110

110

- ВАТ»Енергомашспецсталь»

5

5

- ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»

18

18

- ВАТ» Запорізький абразивний комбінат»

8

8

Довгострокові фінансові інвестиції, всього
в т.ч.
- ВАТ»Алчевський коксохімічний завод»
- ВАТ»Гостомельський склозавод»

11

11

- ВАТ»Житомирський маслозавод»

71

- ВАТ»Сумський завод «Насосенергомаш»

1. перестраховано в Українських страхових компаніях

4 948

1 650

2.перестраховано у закордонних страхових
компаніях по прямих договорах

2 118

659

3. через брокерів
- Willis Polska S.A.

- Sava Re

110

110

Справедлива вартість фінансових активів та зобов›язань, що визначена та
включена у фінансову звітність Компанії, являє собою суму, на яку може бути
обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими
здійснити таку операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або
ліквідації.
Компанія не змогла у 2015 році достовірно визначити ринкову вартість акцій
наведених українських підприємств, тому перерахунок вартості не відбувався.
Довгострокова дебіторська заборгованість складає 3316 тис.грн.
представлена безвідсотковими кредитами виданих працівникам Компанії. Займи
надані для придбання рухомого та нерухомого майна.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають
кошти в банках на поточних рахунках та короткострокові депозити з первісним
строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати. Доходи, отримані
Компанією у звітному 2015 році від фінансових активів по розміщенню резервів
склали 1 988 тис грн., і відображені за статтею «Інші фінансові доходи» в звіті
про сукупний дохід. Зазначена сума отриманого доходу складається із доходів
(Примітка 19):
- надходження відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках – 1987
тис. грн.
- надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 1 тис.
грн.
На 31.12.14р.

На 31.12.15р.

Грошові кошти та їх еквіваленти , в т.ч.

52120

87881

1. в національній валюті, в т.ч.:

52114

87880

- депозитні вклади (строк погашення до
3 міс.)

39002

70001

13112

17879

6

1

готівка

2015
111 741

4. через ядерний пул

71

-

2014
88 419

Перестраховано , в т.ч.

- ГрЕко Джей Ель Ті Україна Гм

- ВАТ «Металургійний комбінат Азовсталь»

- на поточних рахунках

страхування з перестраховиками , рейтинг фінансової надійності (стійкості)
відповідає вимогам законодавства. Станом на 31 грудня 2015 року із отриманих 184
894 тис. грн. страхових сум Компанією передано в перестрахування – 111 741 тис.
грн.

Термін погашення депозитних вкладів зі строком погашення до 3 місяців
закінчується в січні-березні 2016 року.
8. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Компанія застосовує МСФЗ 4 «Страхові контракти» до договорів, які укладає
зі страхувальниками – юридичними та фізичними особами.
Страховий контракт - контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника
страхового поліса.
Страхова премія (страховий платіж) - плата за страхування, яку страхувальник
зобов›язаний сплатити Компанії в розмірі, визначеним договором страхування.
Розмір страхової премії залежить від встановленого страхового тарифу, який є
ставкою страхового платежу з одиниці страхової суми.
Страховий тариф розраховується Компанією актуарно (математично) на
підставі статистки настання страхових випадків, з урахуванням статистичних
закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та
величини інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів страхування
життя. Методика розрахунку страхових тарифів є невід›ємною частиною Правил
страхування Компанії, які визначаються окремим документом. Станом на 31 грудня
2015 року Компанія уклала 776 договори страхування. Усі договори страхування
відповідають визначенню, наведеному у Додатку А МСФЗ 4 «Страхові контракти».
Валюта страхування – українська національна валюта (гривня). Середній
строк страхування за договорами становить 1 рік. Страхувальниками виступають
як юридичні так і фізичні особи.
Протягом 2015 року Компанією здійснено 40 страхову виплату на загальну
суму 4356 тис. грн. Договори страхування Компанії не містять вбудованих похідних
інструментів, а також не мають компонентів депозиту. Відповідно, Компанія не
проводить розподіл компонентів страхування та депозиту.
Перевірка адекватності зобов›язань. Компанія проводить перевірку
адекватності своїх визнаних страхових зобов’язань. Така перевірка враховує
поточні оцінки всіх контрактних грошових потоків та пов’язаних з ними грошових
потоків, таких як витрати з врегулювання збитків, а також грошових потоків від
вбудованих опціонів та гарантій. Якщо перевірка свідчить про неадекватність
зобов’язань, нестача повністю визнається у складі прибутку чи збитку. Звіт про
проведення перевірки адекватності зобов’язань Страховика наведено в окремій
Примітці 24.
Управління страховими ризиками. На виконання вимог Закону «Про
страхування» Компанія перестраховує ризики по укладеним та діючим договорам

31 116

41 207

49 562

65 908

0
675

652
1 665

Неврегульованих збитків на кінець звітного періоду не зареєстровано. На звітну
дату Компанія не має страхових контрактів, придбаних в результаті об’єднання
бізнесу або передачі портфеля. У ході нормальної діяльності Товариство передає
ризики в перестрахування. Політика Компанії передбачає перестрахування всіх
значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту. Договори, які
Компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Компанією та відповідають
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори
перестрахування. Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації,
відносяться до категорії фінансових активів.
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію
від зобов’язань перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування
включають суми до отримання від перестрахувальних Товариств по виплачених
відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська
заборгованість по перестрахуванню стаття «Поточна кредиторська заборгованість
за страховою діяльністю» балансу (рядок 1650) являє собою зобов›язання
Компанії передати перестраховиками.
Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет
знецінення. Якщо існує об’єктивне свідчення того, що актив перестрахування
знецінено, Товариство зменшує балансову вартість цього активу до його вартості
відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення.
Товариство збирає об’єктивні свідчення знецінення активу перестрахування
з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів,
враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також
розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до цих
фінансових активів.
Опис основних страхових продуктів. Діяльність Товариства представлена
наступними основними видами страхових продуктів:
- Обовязкове
та добровільне страхування авіаційного транспорту.
Предметом договору страхування з даного виду страхування є майнові інтереси,
пов›язані з володінням, користуванням і розпорядженням авіаційним транспортним
засобом, та відповідальністю перед третіми особами за шкоду нанесену їм
застрахованим засобом.
- Добровільне страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального
страхування передбачають страховий захист клієнтів Товариства від ризику смерті, інвалідності та травматичних тілесних ушкоджень у результаті нещасних випадків. Як правило, термін дії цих страхових полісів становить до одного року;
- Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси,
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним
засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних засобів
спеціального призначення.   Даний вид страхування передбачає здійснення
виплати страхового відшкодування шляхом відшкодування страхувальнику або
іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу),
збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням або втратою
застрахованого наземного транспортного засобу, у тому числі причепа до нього,
та всіх видів транспортних засобів спеціального призначення, а також,якщо це
передбачено правилами та договором страхування, додаткового обладнання до
них.    Цей вид страхування не включає страхування майна, в тому числі вантажів
та багажу (вантажобагажу), що перевозиться наземним транспортним засобом,
у тому числі причепом до нього, та страхування неодержаних доходів унаслідок
пошкодження, знищення або втрати наземного транспортного засобу. Договори
страхування укладаються з фізичними та юридичними особами переважно на
один рік, оплата страхових внесків (платежів,премій) здійснюється одноразово
або щоквартально;
- Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - вид
страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем та багажем
(вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами транспорту. Даний вид
страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування шляхом
відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником
у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв’язку з
пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та
багажу (вантажобагажу) чи його частини під час перевезення будь-якими видами
транспорту та під час його проміжного складського зберігання;   
- Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
Предметом договору страхування з даного виду страхування є майнові інтереси,
що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням
майном, зазначеним у договорі страхування.   Виплата страхового відшкодування
здійснюється шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній
страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного
ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою
застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та/або
стихійних явищ. Також умови договорів можуть передбачати відшкодування витрат
на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на
нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення
збитків, та витрат на прибирання зазначеної в договорі страхування території від
уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. Термін
дії договорів страхування від місяця до одного року;
- Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9
статті 6 Закону України «Про страхування») - вид страхування, за яким предметом
договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням
і розпорядженням майном, зазначеним у договорі страхування (іншим, ніж
залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та
інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)). Даний вид
страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування відповідно
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до умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій
особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу),
збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю),
втратою застрахованого майна.      Термін дії договорів страхування від місяця до
одного року;
- Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої,
ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)
- вид страхування, інший, ніж страхування цивільної відповідальності власників
наземного, повітряного та водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника), за яким предметом договору страхування є майнові інтереси,
пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності,
майну третіх осіб. Даний вид страхування передбачає здійснення виплати
страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі
або її спадкоємцю (спадкоємцям) за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і
працездатності та/або майну цієї третьої особи особою, цивільна відповідальність
якої застрахована, внаслідок здійснення нею діяльності, яка визначена в договорі
страхування;
- Добровільне страхування фінансових ризиків - вид страхування, за яким
предметом договору страхування є майнові інтереси, пов’язані зі збитками при
здійсненні страхувальником або іншою особою, визначеною страхувальником
у договорі страхування, господарської діяльності.
Даний вид страхування
передбачає здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов
договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі,
визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку,
понесеного ними внаслідок перерви в господарській діяльності, порушення
договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом
договірних зобов’язань перед страхувальником), крім відшкодування збитків,
передбачених страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій.
- Основна стратегічна мета управління ризиками - це забезпечення захисту Компанії
від несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, так і оптимізація
внутрішнього середовища. Управління ризиками є забезпечення безпечної діяльності страхової організації. Одним із внутрішніх заходів управління ризиками, який
застосовує Компанія є створення страхових та резервних фондів. Також одним із
методів диверсифікації ризиків, пов’язаних із договорами страхування є покриття
резервів, сформованих у валютах активами, що відповідають цим валютам.
Одним із зовнішніх заходів управління ризиками (таких, що здійснюються
із залученням інших спеціалізованих суб’єктів страхового ринку чи ділових
партнерів Страховика), який застосовує Компанія є перестрахування. Завдяки
перестрахуванню досягається диверсифікація ризиків, що сприяє збалансованості
портфеля Страховика, і Перестраховика.
9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,
ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість за послуги страхування, позики та інша
дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не
котируються на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська
заборгованість». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються
за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної
заборгованості. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю
- це
заборгованість за договорами, погашення якої очікується впродовж 365 днів від
дати звітності. Дебіторська заборгованість за послуги страхування та інша
дебіторська заборгованість , станом на 31 грудня 2015 та 2014 років представлені
таким чином:
На 31.12.14р.

На 31.12.15р.

72 383

102 453

Дебіторська заборгованість за послуги
страхування
Аванси, видані брокерам
Всього

0

34

72 383

102 487

На звітні дати Компанія має прострочену дебіторську заборгованість за
послуги страхування 878 тис.грн.
При визначенні погашення дебіторської
заборгованості за договорами страхуання та іншої дебіторської заборгованості
Компанія враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати
виникнення заборгованості та до звітної дати.
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА
ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
станом на 31 грудня 2015 та 2014 років представлена таким чином:
На 31.12.14р. На 31.12.15р.
Дебіторська заборгованість з бюджетом, в
т.ч.:

6

5

- єдиний соціальний внесок

6

5

- податок на прибуток

0

0

- податок на доходи фізичних осіб

0

0

На
31.12.2014 р.

На
31.12.2015 р.

за розрахунками з нарахованих доходів

285

150

заборгованість перестраховиків

51

134

За роботи, послуги

4

10

340

294

Інша дебіторська заборгованість
(
Інша дебіторська заборгованість

Всього

11. РЕЗЕРВИ.
Резерви за зобов’язаннями та платежами - це не фінансові зобов’язання,
сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне
юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій,
та існує ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік
ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна
розрахувати з достатнім ступенем достовірності

Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що
стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за полісами, які існують
станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-тимчасовій основі.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років сформовані резерви із страхування
склали ( грн ):
На 31.12.14р.

На 31.12.15р.

71 137

100 588

резерви незароблених премiй

63 711

97 720

резерви збиткiв

5 654

583

Страхові резерви, в т.ч.:

Резерв катастроф
Частка перестраховиків у
страхових резервах, в т.ч.:
- частка перестраховикiв у
резервах незароблених премiй
- резерв збитків

1 772

2 285

-53 018

-61 885

48 118

61 885

4 900

0

Резерв на покриття збитків.
Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних
збитків і включає резерв збитків що заявлені, але неврегульовані. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Компанією в ході розслідування
страхових випадків після закінчення звітного періоду. Коригування, здійснювані
в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи по мірі їх
виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не
проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять
і розглядаються досить швидко
У ході здійснення діяльності Компанія піддається різним позовам і претензіям.
Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат
неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Компанії
вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового
становища або її річних фінансових результатів.
Компанія визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу.
Метою створення резерву є забезпечення наступних витрат Компанії на оплату
відпусток персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування на ці
виплати. Розмір резерву станом на 31 грудня 2015 року визначений в сумі 4 709
тис. грн.
Компанія на протязі звітного року проводить інвентаризацію резерву з метою
визначення обґрунтованості його розміру. Збільшення) резерву відображається у
витратах за статтею «Адміністративні витрати» у звіті про сукупний дохід.
12. КАПІТАЛ
Акціонерний капітал. Станом на 31 грудня 2014 року Компанія мала випущені
прості іменні акції в кількості 244 000 штук загальною сумою 38 001 тис.грн.
Акціонерами Компанії згідно протоколу № 01\15 від 16.03.15р приймалося рішень
щодо підвищення номінальної вартості акції шляхом розподілу прибутку за 2014
рік на суму 11 158 тис.грн. Номінальна вартість кожної акції становить 201,47
грн., загалом статутний фонд на 31.12.2015 року складає 49 159 тис.грн. Форма
існування акцій – без документарна. Всі випущені акції повністю оплачені.
Резервний капітал створюється акціонерним товариством у розмірі,
встановленому Статутом, в межах 25% статутного капіталу, за рахунок прибутку
після сплати податку на прибуток і станом на 31 грудня 2015 складає 9 500 тис.
грн.
Дивіденди. Акціонерами Компанії згідно протоколу № 01\15 від 16.03.15р
приймалося рішень щодо виплати дивідендів. Дивіденди акціонерам станом на
31.12.2015року виплачені повністю у сумі 5 002 тис.грн.
Управління капіталом – це система принципів і методів розробки і реалізації
управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з
різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у
різних видах господарської діяльності підприємства .
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Компанією продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам акціонерного товариства завдяки
встановленню цін на послуги Компанії, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. Компанія дотримувалося вимог Закону України «Про страхування», згідно
статті 30-ї ”Умови забезпечення платоспроможності страховиків ” мінімальний
розмір статутного капіталу(гарантійного депозиту) страховика, який займається
видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі 1 млн.
євро.
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2015 року становить 82 846 тис. грн.
який складається із зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 49 159 тис. грн.
та резервного капіталу в розмірі 9 500 тис грн , а також із нерозподіленого збитку
в сумі 24 187 тис.грн.
Курс євро станом на 31.12.2015 року становив 26,223129 грн. за один євро,
тобто розмір статутного капіталу становив 1 875 тис. євро.
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ ‘ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на
прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони
Компанії включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства,
які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства,
що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також
компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив.
У таблиці представлені
пов’язані сторони Компанії:
1 Непочатова Лариса Михайлівна – акціонер, голова наглядової ради
2. Непочатов

Євгеній Олександрович - акціонер

3. Непочатов Олександр Євгенович – акціонер, директор відділу розвідку Компанії
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4. Овчінніков

Олексій Іванович - акціонер, член наглядової ради

Витрати на збут представлені витратами на рекламу у спеціалізованих зі
страхування українських виданнях у суму 82 тис.грн.

5. Овчинников Денис Олексійович- акціонер, Голова Правління
6. Овчинников Іван Олексійович- акціонер, директор відділу перестрахування
7. Хачбабян

Ніна Гургенівна - акціонер

2014 рік

8. Морозова Ірина Львівна, заступник Голови Правління, член Правління
9. Єфименко Сергій Анатолійович, головний бухгалтер, член Правління
В 2015 році Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів,
робіт і послуг (за виключенням операцій поворотних позик) між пов’язаними
сторонами.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається
із заробітної плати та відрахувань на соціальне забезпечення. ЇЇ розмір
встановлюється за контрактом та рішенням Наглядової ради. Винагороди у формі
акцій – не нараховувались та не отримувались. У таблиці представлені виплати
керівництву
2014рік

2015 рік

заробітна плата з нарахуваннями

1 010

1 445

Інші виплати

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість поточних зобов язать і забезпечень
представлена наступним чином:

Кредиторська заборгованість, в т.ч.:
заборгованість перед перестраховиками
перед страховими брокерами
Інші поточні зобов’язання (з підзвітними
особами)

На 31.12.15р.

46 602
46 564
33

58 490
58 485
0

5

5

Кредиторська заборгованість з бюджетом за станом на 31 грудня 2015
та 2014 років представлена поточним податком на прибуток, розрахованим за
правилами податкового законодавства.
Поточний податок на прибуток

На 31.12.14р.
4 791

На 31.12.15р.
11 646

Компанія не має на звітні дати простроченої та сумнівної іншої кредиторської
заборгованості. Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює
її справедливої вартості.

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія
на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з
вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за
період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
15. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ
Дохід (виручка) від реалізації послуг за договорами страхування є основним
джерелом доходів Компанії від страхової діяльності та представлений наступним
чином:
2014 рік
2015рік
Виручка , в т.ч.

11 262

52 911

-

11 262

52 911

За договорами страхування

16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації представлена наступним чином:
2014 рік

2015рік

Собівартість послуг,

6 076

10 668

Страхові виплати

4 233

2 065

17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської
діяльності розподіляються за статтями, які виділені в окремі групи: адміністративні
витрати та витрати на збут, які розподіляються за наступними елементами:
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

2014 рік

55

Дохід від реалізації необоротних активів

0

0

Дохід від позитивних операційних курсових різниць

0

15

10 332

15 809

Реалізація іноземної валюти

20564

1 056

Всього

30 951

16 904

2014 рік

2015 рік

0

0

2 320

1 898

- доходи нараховані по депозитами

3. Інші доходи представлені неопераційною курсовою різницею у сумі 31 521
тис.грн.
19. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

1. Інші операційні витрати мають таку структуру:
Курсова операційна різниця

646

0
492

Технічні резерви

21 841

0

Нарахування резерву безнадійної дебіторської
заборгованості

0

17 370

інше

19

14

34 070

35 066

Разом

Резерв безнадійної дебіторської заборгованості був нарахований у зв язку
з неможливістю повернути депозитний вклад що належить Компанії в банку
«Брокбізнесбанк» та в банку «Укрінбанк» , в яких була введена тимчасова
адміністрація.
2. Інші витрати представлені неопераційною курсовою різницею у сумі 7 786
тис.грн
20. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всіх видів діяльності в 2015 році Компанією отриманий прибуток
в розмірі 24 187 тис. грн. ( в 2014р. прибуток – 16 157 тис. грн. ).
Сума податку на прибуток відображеного в фінансовій звітності за рік, що
закінчився 31 грудня 2015 складає 18 381 тис грн. (2014р. – 7 384 тис. грн.), який
розраховано за нормами податкового законодавства України.
Фінансовий результат за 2015 рік відрізняється від результату за аналогічний
період минулого року в кращу сторону. Це пов язано з кращою платіжною
дисципліною наших клієнтів та зростанням в гривневому еквіваленті валютних
депозитів у банках.
21. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку
за рік, що залишається в розпорядженні акціонерів Компанії, на середньозважену
кількість акцій в обігу за звітний рік, без урахування власних викуплених акцій.
Розбавлений прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку,
що залишається в розпорядженні акціонерів Компанії, на середньозважену
кількість звичайних акцій в обігу за звітний період, плюс середньозважена кількість
всіх розбавляючи потенційних звичайних акцій, випуск яких буде означати їх
конвертацію у звичайні акції.
Нижче наводяться дані про прибуток і кількість акцій, які були використані при
розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцію за 2014 та 2015 роки:

544

613

394

227

Середньозважена кількість акцій в обігу ( штук)

Обслуговування автомобілів

210

Базовий прибуток на акцію (в гривнях)

Зв’язок

184

111

Середньозважена кількість звичайних акцій для
розрахунку розбавленого прибутку на акцію (штук)

Витрати на відрядження

390

537

Розбавлений прибуток на акцію (в гривнях)

Представницькі витрати

25

32

Банківські послуги

95

203

Страхування майна та працівників

200

315

267

717

861

1 326

3 170

4 658

17 190

355

Витрати на оренду та утримання офісу

Інші витрати

0

11 156

Членські внески

Амортизація основних засобів та
нематеріальних активів

Витрати на професійні послуги

2015 рік

53

Списання кредиторської заборгованості

2015 рік

356

2014 рік

Штрафи, пені

Чистий прибуток, що залишається в
розпорядженні акціонерів Компанії

Разом

25

Повернення суми з технічного резерву

- дохід від участі в капіталі

Довгостокові забезпечення (стр. 1520 балансу) представлені забезпеченням
витрат Компанії на оплату відпусток персоналу та сплату податків до фондів
соціального страхування. Розмір резерву станом на 31 грудня 2015 року
визначений в сумі 4 709 тис. грн.

На 31.12.14р.

2015 рік

Винагорода агента

2. Фінансові доходи представлені наступним чином:

14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

.

18. ІНШИЙ ДОХІД
1. Інші операційні доходи мають таку структуру:

2014 рік

2015рік

16 156 670

24 187 214

244 000

244 000

66,21

99,13

100

100

66,21

99,13

Компанія не застосовує програми з надання працівникам опціонів на акції та
винагород у формі акцій.
22. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище. Компанія продає послуги зі інших видив
страхування, попит на які чутливий до змін економічних умов, що впливають на
споживчі витрати. Майбутні економічні умови та інші фактори, включаючи довіру
споживачів, можуть знизити споживчі витрати або змінити споживчі переваги. Глобальне зниження темпів зростання української і світової економік або невизначені
економічні перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та
результатах діяльності Компанії. Зважаючи на це, подальше погіршення ситуацій в

144

№24/2016

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

АТ «СК «БУСІН»
економіці може негативно вплинути на результати і фінансову позицію Компанії, яку
зараз досить складно визначити. Однак керівництво Компанії вважає, що вживає
всі можливі заходи для підтримки стабільності бізнесу Компанії в існуючих умовах.
Податкове законодавство та умови регулювання в Україні. Керівництво
вважає, що Компанія нарахувала всі податки, що стосуються ії діяльності. У ситуаціях невизначеності Компанія здійснила нарахування податкових зобов›язань,
виходячи з оцінки керівництвом імовірної величини відтоку ресурсів, які будуть
потрібні для погашення таких зобов’язань. Керівництво Компанії, ґрунтуючись
на трактуванні податкового законодавства, вважає, що зобов’язання з податків
відображені в повному обсязі. Протягом 2014-2015 років Компанія визнавала
витрати по резерву з податку на прибуток внаслідок того, що страхова діяльність
в Україні має спеціальні правила оподаткування регламентовані податковим
законодавством України, однак вони мають відмінності в ставках оподаткування
інших компаній, які застосовують загальноприйняті правила.
Судові справи. Протягом 2015 року Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Бусін» не мало судових справ.
23. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії піддаються наступним
фінансовим ризикам: ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та
валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності. Для того щоб обмежити вище
зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика Компанії базується
на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог
чинного законодавства України. Компанія мінімізує ризики диверсифікацій свого
інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує
подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з
високими рейтингами надійності.
Оцінка договорів страхування
Методи, використані при прийнятті рішень про припущення. Страховим
резервам і, зокрема, резервам за договорами страхування від нещасних випадків,
характерні численні страхові ризики. Найбільш істотні ризики Товариства пов›язані
зі страховими відшкодуваннями, які виплачуються по договорах медичного
страхування них. Географічна концентрація цих ризиків спостерігається в Україні.
Для оцінки зобов’язань з виплати відшкодувань Компанія використовує
допущення, засновані на власній аналітиці. Аналітичні дані Товариства надходять
переважно з її щоквартальних звітів про виплату страхових відшкодувань.
Резерв на неврегульовані вимоги створюється на основі заявлених вимог.
Резерв збитків понесених, але не заявлених розраховується для кожного періоду
настання страхового випадку як різниця між прогнозованою сумою остаточних
витрат на страхові відшкодування, понесені протягом цього періоду, і сумою
страхових відшкодувань, заявлених і виплачених або заявлених і невиплачених
за цей же період. Сума резерву збитків понесених, але ще не заявлених за кожний
період не може бути менше нуля.
Управління фінансовими і страховими ризиками
Функція управління ризиками в Компанія здійснюється стосовно фінансових
ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний
ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик
ліквідності. Компанія не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні
завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.
Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається
як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язку з якими
у Компанія виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках.
Максимальний рівень кредитного ризику Компанія, в цілому, відбивається в
балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але
може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У
Компанія відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності
Компанія є несуттєвим.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться
з труднощами при виконанні фінансових зобов’язань. Компанія щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про
страхові випадки. Компанія має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов’язані з доходом від
страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних
зобов’язань. Станом на 31 грудня 2015 року всі фінансові зобов’язання Компанії
погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду.
Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових активів і
зобов’язань Компанія не перевищує одного року.
Страховий ризик.
Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність
настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування.
По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього
непередбачуваним.
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується
для визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому
піддається Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову
вартість страхових зобов›язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки
носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік
відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями.
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування,
тим менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель
договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його
підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
- стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство
встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може
відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з
урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів
проводиться з метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості
таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
- укладання відповідних договорів перестрахування. Товариство прагне
диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори
облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування.
Крім того, політика Товариства передбачає максимальне утримання ризику
відповідальності по окремих страхових продуктах.
Товариство здійснює страхову діяльність в Україні та закордоном, договори страхування укладаються як в українських гривнях так і доларах США з
перерахування по курсу НБУ. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності

24. Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ПрАТ «СК «Бусін»
станом на 31.12.2015 провело оцінку адекватності визнаних ним страхових
зобов’язань (математичних резервів).
Розрахунки проводились окремо по кожному виду страхування
Величина

Скорочене
позначення

Значення

(Збт)

9,3%

Загальні виплати у 2013 та наступних періодах
за договорами попередніх періодів, тис. грн.

(Впл 0)

3 688,7

Загальні виплати за договорами, що укладені в
період 2013-2015, тис. грн.

(В1)

34 853,8

Загальні виплати за випадками 2013-2015 в межах договорів 2013-2015, тис. грн.

(В2)

25 554,5

Загальні виплати, сплачені у 2013-2015 в межах
договорів 2013-2015, тис. грн.

(В3)

25 456,5

Загальна сума майбутніх виплат за договорами
2013-2015, тис. грн.

(П1)

9 397,3

Сума резервів збитків на 31.12.2015, тис. грн.

(П2)

98,0

Резерв незароблених премій на 31.12.2015,
тис. грн.

(П3)

9 299,3

Збитковість, %

Таким чином маємо:
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2015 становить
9299,3 тис. грн.
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2015 становить 98,0
тис. грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства,
становить 97720,4 тис. грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно
за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить
98,0 тис. грн. і дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами
перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними
законодавством, перевищують розмір резервів, сформованих актуарно на
підставі перевірки адекватності зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності
зазначати розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства, а саме:
- резерв незароблених премій – 97720,4 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли,
але не заявлені – 98,0 тис. грн.
25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (31 грудня 2015 року) не відбулося подій, які б мали
істотний вплив на показники фінансової звітності Компанії та вимагали б розкриття
інформації в примітках до цієї фінансової звітності.
Голова Правління

Овчинников Д.О.

Головний бухгалтер

Єфименко С.А.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА ”УНІВЕРСАЛ-АУДИТ”
Cвідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0322
від 26.01.2001р.
Україна
м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв. 28 Тел./факс: (044) 270-20-62,
E-mail: Larisa072@gmail.com
				

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» за 2015 рік
Цей висновок адресується:
Акціонерам та керівництву ПрАТ «СК «БУСІН»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
I. Звіт щодо фінансової звітності
Основні відомості про страхову компанію
Повне
найменування

Приватне акціонерне товариство ”СТРАХОВА КОМПАНІЯ
”БУСІН”

Код ЄДРПОУ

19492371

Місцезнаходження
Дата первинної
державної
реєстрації

03110 м. Київ, вул. Івана Клименка,23
17 лютого 1993 року

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016
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АТ «СК «БУСІН»

Дати внесення
змін до установчих
документів
Орган, який видав
свідоцтво
Види діяльності за
КВЕД

12.08.1993 р.
16.12.1993 р.
15.03.1995 р.
25.06.1995 р.
17.12.1996 р.
31.10.1997 р
04.02.1998 р.
22.03.1999 р.
24.01.2000 р.
29.01.2002 р.
12.07.2002 р.
20.01.2004 р.
15.02.2008 р.
15.02.2011 р.
19.03.2012 р.
16.03.2015 р.
Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація
65.12 - – Інші види страхування, крім страхування життя
1. Ліцензія №АВ 469663 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного
страхування від нещасних випадків
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
2. Ліцензія №АВ 469664 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:
страхування повітряного транспорту;
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
3. Ліцензія №АВ 469665 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
4. Ліцензія №АВ 469666 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:
страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
5. Ліцензія №АВ 469657 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового
страхування :особисте страхування від нещасних випадків
на транспорті.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
6. Ліцензія №АВ 469662 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного
страхування:цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
7. Ліцензія №АВ 469658 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового:
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної
установки за шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок
ядерного інциденту.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
8. Ліцензія №АБ 469660 від 10.06.2009 р. на
право здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування фінансових ризиків.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
9. Ліцензія №АБ 469661 від 10.06.2009 р. на
право здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування майна (крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського,
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
10. Ліцензія №АВ 469659 від 10.06.2009 р. на
право здійснювати страхову діяльність у формі
обов’язкового:страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
11. Ліцензія №АВ 469669 від 10.06.2009 р. на
право здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування вантажів та багажу.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
12. Ліцензія №АВ 469667 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:
страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту,
відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
13. Ліцензія №АВ 469668 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:
страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
14. Ліцензія АВ 469656 від 10.06.2009р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового
страхування :авіаційного страхування цивільної авіації.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.

Ліцензії видані Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України
Фактичним основним видом діяльності ПрАТ ”Страхова
Реквізити ліцензій
компанія ”БУСІН” за перевірений період було обов’язкове
на здійснення
та добровільне страхування засобів повітряного
страхової діяльності транспорту.
Акціонери
Акціонери, частка
яких у статутному
капіталі складає не
менше 5%:
Кількість працівників
станом на
31.12.2013 року

Кількість акцій

Непочатова Л.М.
Овчинніков О.І.
Разом:

Сума, грн. Доля в статутному
капіталі, %

121956 18993427,44
121934 18990001,16
243890 379833 28,60

49,982%
49,973
99,955%
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Овчинников Денис Олексійович (Протокол загальних зборів
акціонерів №01/13 від 18.03.2013 р., наказ № 364/2-к від
Голова правління
18.03.2013 р.)
Єфименко Сергій Анатолійович (Наказ № 63-К від
Головний бухгалтер 01.03.2008 р.)
Свідоцтво про
реєстрацію
фінансової установи СТ №107 від 07.07.2009, реєстраційний номер 11100794.
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (далі –ПрАТ «СК»БУСІН, а
також Компанія), що додається у складі Балансу(Звіту про фінансовий стан)
станом на 31.12.2015 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), Звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що
закінчився на зазначену дату, опису важливих аспектів облікової політики та інших
пояснювальних приміток.
Фінансова
звітність
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» підготовлена з урахуванням вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності та облікової політики на основі припущення про
безперервність діяльності товариства.
Облікова політика ПрАТ «СК «БУСІН» (Наказ № 478/1 від 30.12.2014 р.)
відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», відповідальність за надану звітність несе керівництво ПрАТ «СК «БУСІН»
Управлінський персонал
ПрАТ «СК «БУСІН» несе відповідальність
за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль,
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови Правління Овчинникова
Дениса Олексійовича в та в присутності головного бухгалтера Єфименка Сергія
Анатолійовича.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності
ПрАТ «СК «БУСІН» на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА). Ці стандарти вимагають
від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,
а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлювання нашої думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Часові рамки призначення аудитора є такими, що ми не мали змогли
спостерігати за інвентаризацією фізичних запасів.
Ми вважаємо, можливим вплив на фінансову звітність невиявлених
викривлень,але цей вплив може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова
звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПрАТ
«СК»БУСІН» на 31 грудня 2015 року та її фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової
звітності.
надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів
та пасивів ПрАТ «СК «БУСІН ». Фінансова звітність складена згідно вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці
та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансовогосподарський стан ПрАТ «СК «БУСІН» на 31 грудня 2014 року.
II.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Власний капітал
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Компаніїї складає 82 846 тис.грн.
статутний капітал – 49 159 тис. грн.
резервний капітал – 9 500 тис.грн.
нерозподілений прибуток – 24 187 тис. грн.
Статутний капітал АТ «СК «БУСІН» згідно установчих документів складає
49 158 680,00 (сорок дев’ять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят
грн., 00 коп.) та розподілений на 244 000 простих іменних акцій номінальної
вартістю 201 гривня 47 копійок кожна.
Акції мають бездокументарну форму існування.
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Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.
Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру
випуску цінних паперів 13 листопада 2008 р., реєстраційний № 450/1/08.
Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам
бухгалтерського обліку.
Дані балансу відповідають установчим документам.
Вартість чистих активів.
На 31.12.2015 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за
«Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств» (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) більше розміру
статутного капіталу на 27 432,80 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155
Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Станом на 31.12.2015 року у порівнянні з показниками 2014 року, чисті
активи ПрАТ «СК»БУСІН» складають:

Рядок

Найменування
показника

1.

Активи

1.1.

Необоротні активи

Значення показників на
кінець звітного періоду
(31 грудня 2014 року),
тис.грн

Значення показників на
кінець звітного періоду
(31 грудня 2015 року),
тис.грн

8 877

3 954

1.2.

Оборотні активи

179 504

254 325

1.3.

Разом активи (рядок
1300 ф.№1)

188 381

258 279

2.

Зобов’язання

2.1

Довгострокові
зобов′язання і
забезпечення

73 324

105 297

2.2.

Поточні зобо’язання і
забезпечення

51 396

70 136

2.3.

Разом зобов’язань

124 720

175 433

3.

Чисті активи (рядок
1.3. -2.3)

63 661

82 846

4

Власний капітал у
тому числі:

4.1

Статутний капітал

38001

49 159

4.2.

Резервний капітал

9 500

9 500

4.3.

Нерозподілений
прибуток

16 160

24 187

5.

Перевищення
вартості чистих
активів ПрАТ «СК
«БУСІН » розміру
зареєстрованого
статутного капіталу
проводиться за
формулою:
(рядок 3 – рядок 4.1)

25 660

33 687

Вартість чистих активів ПрАТ ”СК ”БУСІН” станом на 31.12.2015 р. становить
82 846,00 тис. грн. , що більше розміру статутного капіталу на 33 687 тис. грн.,
що відповідає вимогам передбаченим статтею 155 ЦКУ.
Звертаємо увагу на той факт, що показники розміру чистих активів у порівнянні
з 2014 роком є значно вищими.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури у
відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» щодо
виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з
фінансовою звітністю.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства»
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.
70 Закону України «Про акціонерні товариства» значних правочинів.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити
висновок, що Компанія у 2015 році вчиняла значний правочин (10 і більше відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), а
саме : з ПрАТ «Міжнародні Авіалінії України» на суму 80 584,0 .грн.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту, вимогам законодавства
Формування складу органів корпоративного управління Приватного
акціонерного товариства «СК «БУСІН» здійснюється відповідно до Статуту
Товариства.
Управління Товариством здійснюють:
Загальні збори акціонерів Товариства;
Наглядова рада;
Виконавчий орган товариства (Правління Товариства на чолі з Головою
правління) ;
Ревізор.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується
положеннями Статуту.

В
Компанії існує Служба внутрішнього аудиту – внутрішній аудитор.
Діяльність Служби внутрішнього аудиту здійснюється на підставі Положення про
Службу внутрішнього аудиту, яке визначає статус, функціональні обов’язки та
повноваження Служби внутрішнього аудиту. Положення про Службу внутрішнього
аудиту «СК «БУСІН» затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.
Служба внутрішнього аудиту в Компанії, в цілому, забезпечує
складання
фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління, відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, можна
зробити висновок:
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві,
в основному, відповідає вимогам Статуту та Закону України “Про акціонерні
товариства”;
2) “Інформація про стан корпоративного управління”, «Звіт про корпоративне
управління» наведені у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР N № 2826 від 03.12.2013 р. в
редакції Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014 року.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА
240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили
ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.
На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти
Приватного акціонерного товариства «СК «БУСІН» в цілому не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року
та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «СК «БУСІН»
і призвести до зміни вартості його цінних паперів.
Протягом 2015 року події, що, згідно ст.41 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок», можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ
«СК «БУСІН» та призвести до зміни вартості його цінних паперів, не відбувалися.
ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення
аудиту
Повне найменування
юридичної особи відповідно
до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ
22890033
Зареєстроване Солом’янською районною
державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня
Реєстраційні дані
1994 року
Місцезнаходження
03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28
Фактичне місце розташування 03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28
Свідоцтво про включення до Реєстру
Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, яке
№, серія, дата видачі та
видане рішенням Аудиторської Палати України
термін дії свідоцтва про
від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24
внесення до Реєстру суб’єктів вересня 2020 року (рішення АПУ від 24 вересня
аудиторської діяльності
2015 року №315/3).
№, серія, дата видачі
та термін дії свідоцтва
НКЦПФР про внесення
до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
Реєстраційний номер 301, Серія та номер
аудиторські перевірки
Свідоцтва П № 000301 від 23.12.2013р.
професійних учасників ринку Термін дії свідоцтва – з 23.12.2013 року до
цінних паперів
24.09.2020 року
№, серія , дата видачі
та термін дії Свідоцтво
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
України про включення до
реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські
Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06
перевірки фінансових
лютого 2014 року.
установ.
Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року
Телефон, поштова та
електронна адреса

т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail:
Larisa072@gmail.com

Керівник

Сіренко Лариса Володимирівна

Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що проводили аудит; номери, серії, дати
видачі сертифікатів аудиторів, виданих АПУ:
сертифікат аудитора від 28.04.1994р., Серія А, №
Кириленко Олена Анатоліївна 001156, термін дії сертифікату до 28.04.2018 р.
сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. серія А
Матешко Микола
№ 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018
Миколайович
року.
Сіренко Лариса
Володимирівна
Дата початку проведення
аудиторської перевірки
Дата закінчення проведення
аудиторської перевірки
Дата і номер Договору на
проведення аудиторської
перевірки
Дата складання
аудиторського висновку (звіту
незалежного аудитора)

сертифікат аудитора від 27.12.1994 р. серія А
№ 001799, термін дії сертифікату до 27.12.2018
року.
20 лютого 2016 р.
30 березня 2016 р.
№ 20/02 – ПрАТ СК від 20.02.2016 року
30 березня 2016 р.

Директор ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»

Сіренко Л.В
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016
Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ

Територія

Полтавська обл., Гадяцький район

Організаційно-правова форма господарювання

34990203
5310300000

за КОПФГ

260

Середня кількість працівників1

5

Адреса, телефон

37300 Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Гетьманська, 3 А

за КВЕД

64.99

062-3300350

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

4
17
13
-

8
32
24
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090
1095

4

8

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 361
1 361
-

1 619
1 619
-

1125

-

-

1130
1135
1136

-

-

1140

-

-

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

4 887
476
476
-

6 237
663
658
5

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
-

6 724

8 519

5

-

6 733

8 527
На кінець
звітного
періоду

3

3
-

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
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
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На початок
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001
АКТИВ

01

за КОАТУУ

Повне товариство
Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Вид економічної діяльності

01

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

3 360
255
3 114
(-)
(-)
6 729

3 360
255
4 888
(-)
(-)
8 503

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

-

2
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290
1 781
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
1 774
збиток
2355
(-)

3
4

4
8
14

-

-

-

-

-

-

-

-

4

24

-

-

-

-

6 733

8 527

Найменування показника

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

ПідприємствоПТ «Ломбард «Бутенко та компанія» за ЄДРПОУ

01

34990203

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

2

3

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

3 980

1 091

2010
2011
2012
2013

-

-

2014

-

-

2050

( 1 229 )

( 132 )

2070

-

-

2090
2095

2 751
(-)

959
(-)

2105

-

-

2110

-

-

Код
рядка

За
звітний
період

2111

-

-

2112

-

-

2120

98

50

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

( 315 )
(-)
( 753 )

(-)
(-)
( 285 )

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

1 781
(-)
(-)
(-)
(-)

724
(-)
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

716
(-)

II. Сукупний дохід

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01

4
724
(-)
-8

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
1 774
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
223
79
9
442
753

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
716
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
160
51
7
67
285

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
Підприємство ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія» за ЄДРПОУ
34990203
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття
1

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року
2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

3 987
-

1 091
-

3025

-

-

3035

98

50

3040

-

-

3045

-

-

3050

-

-

3055

14 947

7 658
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(-)
Праці
3105
( 170 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(-)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
( 111 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(7)
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

4
(-)
( 147 )
(-)
( 93 )
(-)

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155

( 18 107 )

( 8 952 )

3190
3195

( 450 )
187

( 73 )
-466

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
необоротних активів
3260
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці

4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Інші платежі
3290
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
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
3365
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
187
Залишок коштів на початок року
3405
476
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
663

(-)
-

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-466
942
476

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

01

34990203

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
3 360

4
-

5
-

6
225

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
3 114

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

3 360
-

-

-

225
-

3 114
1 774
-

-

-

6 729
1 774
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

3 360

-

-

225

1 774
4 888

-

-

1 774
8 503

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
6 729
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія»
Примітки до фінансової звітності за рік 2015
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
І. Інформація про товариство:
№ з/п Показники
1

Повна назва

2

Код за ЄДРПОУ

3

Адреса

4

Дата реєстрації

5

Основні види
діяльності За КВЕД

Дані
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ»
34990203
37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця
Гетьманська, будинок 3А
зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької
міської ради Донецької області 13.03.2007р.
64.92 – інші види кредитування

Вищим органом управління є Загальні збори Товариства.
Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Директором 17.02.2016р.
ІІ. Основа надання інформації
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та
тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Відповідно до вимог МСФЗ та МСБЗ, ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» надає у Примітках до фінансової звітності за 2013 рік додаткову
інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння її
фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. Склад цієї
інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, яке
несе відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід’ємною
частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності компанії.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» складає повний комплект своєї
фінансової звітності за 2015 рік у складі:
- Форма № 1 Баланс
- Форма № 2 Звіт про фінансові результати
- Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
- Форма № 4 Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
Звітність складається станом на 31.12.2015 року.
Фінансова звітність відноситься до окремого підприємства ПТ «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» та не відноситься до групи підприємств.
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 підприємства.
Фінансова звітність товариства достовірно представляє фінансове положення,
фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого
відображення наслідків 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 виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що
складається прямим методом, при якому розкривається інформація про основні
види грошових надходжень та виплат.
Товариство не зараховує активи та зобов’язання, а також доходи та витрати,
якщо тільки такого не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ.
Товариство залишає незмінними представлення та класифікацію статей у
фінансовій звітності від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися
зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій звітності, ПТ
«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» здійснить рекласифікацію порівняльних
сум, за виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному
випадку.
Перша фінансова звітність товариства, що відповідає МСФЗ (перший комплект
фінансової звітності, у відношенні до підготовки якого робиться чітка заява про
повну відповідність МСФЗ) складалась за 2014 рік.
Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2013 року
Баланс станом на 31.12.2015р. складається за вимогами МСФЗ.
III. Економічне середовище, у якому ПТ проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості
включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою
за межами України, валютні обмеження і контроль, високі процентні ставки.
Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та
дій Уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем,
а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні
пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.
Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів
економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова
криза відчутно вплинула на економіку України. Подальший економічний розвиток
України значною мірою залежить від зовнішніх факторів та мір внутрішнього
характеру, що вживаються Урядом України для підтримки росту та внесення змін
до податкової, юридичної та нормативної бази.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на
галузі економіки, а також те, як це може вплинути на майбутній фінансовий
стан ПТ. Керівництво вважає, що вживає всі необхідні заходи для забезпечення
стабільності та розвитку бізнесу підприємства у сучасних умовах, які склалися у
бізнесі та економіці.
IV. Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та
зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних
активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від
знесення дебіторської заборгованості (не створювався).
Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел
виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик
стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового періоду відсутні.

V. Основні принципи бухгалтерського обліку
1. Основні засоби
Відповідно до пункту 9 МСБО 16, ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
самостійно визначає одиницю оцінки для визнання кожного об’єкту основних
засобів, затверджуючи рішення внутрішніми організаційно - розпорядними
документами.
Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін
корисного використання яких більший за один рік, первинна вартість яких
визначається залежно від класу і перевищує 2500,00 грн, які використовуються
в процесі виробництва, надання послуг, здача в оренду іншим особам і для
здійснення адміністративних функцій
Облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту, які підлягають об’єднанню
в класи основних засобів залежно від виду і способу використання.
Придбані основні засоби оцінюються за собівартістю, яка включає вартість
придбання і усі витрати, пов’язані з доставкою і доведенням об’єкту до експлуатації.
На дату переходу на МСБО, об’єкти основних засобів, що знаходяться на
балансі та відповідають критеріям визнання активу, оцінюються за собівартістю,
що включає ціну придбання і витрати, безпосередньо пов’язані з введенням
об’єктів в експлуатацію.
Після первинного визнання, активи, що відносяться до основних засобів,
враховуються по моделі собівартості відповідно до п.30 МСБО 16, при якому
об’єкти основних засобів враховуються за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
Собівартість самостійно виготовленого активу ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» визначається на основі тих же принципів, що і собівартість активу,
що був придбаний.
Для визначення зменшення корисності об’єкту основних засобів, ПТ
«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» застосовує МСБО 36.
Ліквідаційна вартість - це сума грошових коштів, яку ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО
ТА КОМПАНІЯ»
чекає отримати за актив при його вибутті після закінчення
терміну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття.
У випадку якщо ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів оцінити не
представляється можливим або вона не істотна по сумах, ліквідаційна вартість
встановлюється рівною нулю. Ліквідаційна вартість при введенні об’єкту основних
засобів в експлуатацію визначається комісією з приймання основних засобів,
затверджується наказом директора і переглядається щорічно при проведенні
інвентаризації. Зміна ліквідаційної вартості відбивається як зміни в облікових
оцінках відповідно до МСБО 8.
Термін корисного використання по групах однорідних об’єктів основних
засобів визначається з точки зору корисності для ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» комісією з приймання основних засобів і затверджується наказом
Директора. Термін корисного використання основних засобів може переглядається
за результатами річної інвентаризації.
Термін корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг,
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу(терміну сплати лізингових
платежів).
Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, робиться прямолінійним
методом, виходячи з терміну корисного використання цього об’єкту. Нарахування
амортизації основних засобів розпочинається з місяця, що слідує за дати введення
в експлуатацію. Відповідно до п.61 МСБО 16 метод амортизації переглядається
щорічно за результатами річної інвентаризації. Така зміна, якщо воно мало місце,
відбивається як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8.
Витрати на повсякденне технічне обслуговування об’єктів основних засобів
признаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення. Подібні витрати
складаються з придбаних витратних матеріалів і дрібних комплектуючих, що
підлягають списанню з призначенням “на ремонт і технічне обслуговування” в
періоді їх виникнення. Вартість істотних оновлень(поліпшень) і вдосконалень
основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних
об’єктів основних засобів виконані умови визнання, то відповідні витрати додаються
до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як
реалізація(вибуття) старого компонента.
Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання
враховуються відповідно до МСФЗ 5.
2. Нематеріальні активи
Нематеріальними активами визнаються ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути
ідентифіковані і використовуються підприємством упродовж періоду більше 1
року(чи операційного циклу) для виробництва, надання послуг, в адміністративних
цілях або передачі в оренду іншим особам.
Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення
роботи основних засобів, враховується у складі цих об’єктів.
Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає
вартість придбання і витрати, пов’язані з підготовкою активу до експлуатації.
Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається з усіх
витрат на створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати
на дослідження(науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх
виникнення.
Подальші витрати на нематеріальний актив
збільшують собівартість
нематеріального активу, якщо:
існує вірогідність того, що ці витрати приведуть актив до збільшення майбутніх
економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив потрібні для підтримки
спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Для нематеріальних активів використовується модель обліку за фактичними
витратами відповідно до п.74 МСБО 38, при якому об’єкти нематеріальних активів
враховуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків
від знецінення.
Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів відповідно
до п.88 МСФО 38 визначається при їх постановці на облік комісією, призначеною
Директором
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» ,виходячи з:
- очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно
термінів використання або інших чинників;
- термінів використання подібних активів,
затверджених Директором
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» .
Згідно п.97-п.99 МСБО 38 нематеріальні активи з кінцевим терміном корисного
використання амортизуються прямолінійним методом упродовж очікуваного терміну
їх використання. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після
введення нематеріального активу в експлуатацію. Суми амортизації, нараховані за
кожен період, признаються у складі прибутку або збитку.
Термін амортизації і метод нарахування амортизації нематеріального активу з
кінцевим терміном використання переглядається щорічно.
Ліквідаційна вартість нематеріального активу з кінцевим терміном використання
прирівнюється до нуля.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не
підлягають амортизації.
Відповідно до МСБО 36, ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» тестує
нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання на
предмет знецінення щорічно. Термін корисного використання активу, що є
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предметом амортизації, аналізується щорічно під час проведення інвентаризації
на предмет його зміни.
3.Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди
передаються в основному усі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і
оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 “Оренда”.
Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди відповідно до п. 20 МСБО
17, спочатку визнаються активами ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
по найменшій з вартості або справедливої вартості або дисконтованої вартості
мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість
включається у баланс як зобов’язання по фінансовій оренді, з розділенням на
довгострокову і короткострокову заборгованість
Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки
відсотка. Відсоток визначається за величиною, встановленою орендодавцем
в договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати
включаються в звіт про фінансові результати упродовж відповідного періоду
оренди.
На підставі п.33 МСБО 17, орендні платежі за договором операційної оренди
признаються в якості витрат упродовж терміну оренди.
У разі надання в операційну оренду активів ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» суми, що підлягають отриманню від орендаря, відбиваються як інший
операційний доход в сумі нарахованих поточних платежів за договором оренди.
4. Фінансові інвестиції.
Фінансові активи і фінансові зобов’язання в ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» враховуються відповідно до МСФЗ 7, МСФЗ 9, МСБО 32.
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» визнає фінансовий актив або
фінансове зобов’язання тоді і лише тоді, коли ПТ стає стороною договірних
положень щодо цього інструмента (п.3.1.1. МСФЗ 9).
Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових активів признається з
використанням методу обліку за датою операції.
При первинному визнанні фінансового активу або фінансового зобов’язання
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» вимірює їх за справедливою вартістю,
що є ціною операції.
Після первинного визнання ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
враховує усі фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотка з урахуванням встановлених МСФЗ виключень.
В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» 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.
Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою
вартістю активу є ціна публікованих біржових повідомлень.
Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість
фінансового активу встановлюється застосовуючи метод оцінювання.
Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або
зобов’язання признається в ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» таким
чином:
- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов’язанню, що оцінюється за
справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відбивається
у складі прибутку або збитку :
- дохід або збиток по фінансовому активу, наявні для продажу, признається в
іншому сукупному прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют;
- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов’язанню, що враховується
за амортизованою вартістю, признається у складі прибутку або збитку при
припиненні визнання, знецінення, а також через амортизацію.
На кінець кожного звітного періоду ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
оцінює об’єктивні свідчення того, що фінансові активи знецінилися, до яких
відносяться:
- значні фінансові утруднення боржника або емітента;
- порушення договору, порушення термінів оплати;
- можливість банкрутства або іншої реорганізації позичальника.
5. Інвестиції в асоційовані підприємства.
При обліку інвестицій в асоційовані підприємства ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» застосовує МСБО 27, МСФО 28, МСФЗ 10;
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» відповідно до п.10 МСБО 27 не
надає консолідовану фінансову звітність.
ПТ«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» враховує інвестиції в асоційовані
підприємства за фактичною вартістю(п. 38 МСБО 27).
6. Зменшення корисності активів.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» відбиває необоротні активи у
фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке враховується відповідно до
МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» визначає наявність ознак знецінення активів :
- зменшення ринкової вартості активу впродовж звітного періоду на істотну
величину, ніж очікувалося;
- старіння або фізичне ушкодження активу;
- істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі,
в якому діє товариство, що сталося впродовж звітного періоду або очікувані
найближчим часом;
- збільшення впродовж звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може
істотно зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
- істотні зміни способу використання активу впродовж звітного періоду або такі
очікувані зміни в наступному періоді, підприємства, що негативно впливають на
діяльність.
За наявності ознак зменшення корисності активів, ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного
відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості
за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного
відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від
знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової
вартості активу до відшкодовуваної суми
При незначних витратах на вибуття для основних засобів, що враховуються
за переоціненою вартістю, відповідно до п.5 МСБО 36, переоцінений актив
признається
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» не знеціненим і
відшкодовувана вартість не визначається.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» щорічно перевіряє на предмет
знецінення нематеріальні активи з невизначеним терміном служби.
7. Запаси.
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до
МСБО 2 “Запаси”.
Запаси враховуються по однорідних групах.
Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок:
собівартості або чистій вартості реалізації згідно п.9 МСБО 2.
Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної
діяльності за вирахуванням розрахункових витрат з продажу.

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання
і інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Для визначення собівартості запасів в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ»
застосовуються наступний метод: метод середньозваженої
собівартості.
8. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред’явлені покупцям і іншим
особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової
звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (заборгованість,
по якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу),
або як довгострокова(дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована
як поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська
заборгованість(що виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської
діяльності товари і послуги) і неторгова(інша) дебіторська заборгованість.
Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю переданих активів.
Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної
процентної ставки враховують за первинною вартістю, вказаною в рахункуфактурі(договорі).
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» приймає не істотним результат
дисконтування для короткострокової дебіторської заборгованості і враховує її за
первинною вартістю.
Довгострокова дебіторська заборгованість в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» враховується за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотка з використанням рахунку оцінного резерву.
В якості ефективної ставки відсотка в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ»
застосовується ставка рефінансування Національного банку
України з урахуванням коефіцієнта сумнівності контрагента.
Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на
підприємстві створюється резерв сумнівних боргів.
Для розрахунку суми резерву ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
визначає вірогідність стягнення заборгованості по кожному дебіторові, і
нарахування резерву робить тільки по тих дебіторах, стягнення заборгованості з
яких сумнівне.
9. Зобов’язання та резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» здійснюється відповідно до МСБО 37.
Зобов’язання ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» , класифікуються
на довгострокові(термін погашення понад 12 місяців) і поточні(термін погашення
до 12 місяців).
Кредиторська заборгованість є видом зобов’язань, що характеризують суму
боргів, належних до сплати на користь інших осіб. Кредиторська заборгованість заборгованість третім особам, у тому числі власним працівникам, що утворилася
при розрахунках за матеріально-виробничі запаси, що були придбані, роботи і
послуги, при розрахунках з бюджетом. При первинному визнанні в ПТ «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
кредиторська заборгованість враховується і
відбивається у балансі за первинною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості
отриманих активів або послуг.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» приймає не істотним результат
дисконтування для короткострокової кредиторської заборгованості і враховує її
за первинною вартістю.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
здійснює переклад частини
довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли за
станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу
залишається менше 365 днів.
Довгострокові зобов’язання враховуються за вартістю, що амортизується, з
використанням методу ефективної ставки відсотка.
В якості ефективної ставки відсотка в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ»
застосовується ставка рефінансування Національного банку
України.
Резерви признаються, якщо ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
в
результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для
врегулювання яких з більшою мірою вірогідності знадобиться зменшення ресурсів,
і які можна оцінити з достатньою надійністю.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» визнає в якості резервів:
резерв відпусток, який формується виходячи з фонду оплати праці і
розрахункового оцінного коефіцієнта;
резерв сумнівних боргів.
Резерв використовується тільки на покриття тих витрат, відносно яких він був
спочатку визнаний.
Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» не визнає умовні активи і умовні
зобов’язання у фінансовій звітності.
10. Грошові кошти і їх еквіваленти.
Грошові кошти ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
включають
необмежені у використанні:
- грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку
311;
- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301.
11. Іноземна валюта.
Операції в іноземній валюті відбиваються в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» відповідно до МСБО 21.
Фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» складається в
національній валюті України(гривні), що є функціональною валютою.
Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному
визнанні, відбиваються у функціональній валюті по курсу Національного банку
України(НБУ) на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 усі монетарні статті,
що враховуються в іноземній валюті, перераховуються і відбиваються у балансі по
курсу НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку по монетарних статтях
признаються в прибутку або збитках за період, в тому періоді, в якому вони
виникли.
Немонетарні статті, враховані за первинною фактичною вартістю,
розраховуються по курсу, який діяв на дату здійснення операції.
Немонетарні статті, враховані за справедливою вартістю, перераховуються
з використанням валютного курсу, який діяв на дату визначення справедливої
вартості.
12. Винагорода працівникам.
Для обліку усіх винагород працівників ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» 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 ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19, що підлягають виплаті впродовж
12 місяців після закінчення періоду, в якому працівник робив послуги.
Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як
заробітна плата, оплачувана щорічна відпустка, виплати у зв’язку з тимчасовою
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втратою працездатності і витрати, обумовлені народженням і похованням, премії
і пільги.
В процесі господарської діяльності ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
сплачує обов’язкові внески на соціальне забезпечення за своїх працівників в
розмірах, передбачених законодавством України.
Зобов’язання по короткострокових винагородах працівникам оцінюються на
основі, що не дисконтується.
13. Визнання доходів і витрат.
Доходи ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» признаються на основі
принципу нарахування, коли існує упевненість, що в результаті операції станеться
збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації признається тоді, коли фактично здійснений перехід від
продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами(право
власності передане), і доход відповідає усім критеріям визнання відповідно до
МСБО 18.
У разі надання ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
послуг,
передбачених контрактом, впродовж погодженого часу, доход признається в тому
звітному періоді, в якому надані послуги.
Процентний дохід признається в тому періоді, до якого він відноситься
виходячи з принципу нарахування.
Дохід від дивідендів признається, коли виникає право акціонерів на отримання
платежу.
Витрати, пов’язані з отриманням доходу, признаються одночасно з відповідним
доходом.
14. Витрати по податку на прибуток.
Витрати по податку на прибуток визначаються і відбиваються у фінансовій
звітності ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» відповідно до МСБО 12
“Податків на прибуток”.
Витрати по податку на прибуток, відбивані в звіті про фінансові результати,
складаються з сум поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток
визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звітний податковий період,
розрахованого за правилами Податкового Кодексу України.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» веде розрахунок відстрочених
податкових активів і зобов’язань на підставі норм, описаних в МСБО 12.
15. Власний капітал.
Зареєстрований капітал ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» станом на
31.12.2014 складає 3 360тис.грн.
Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється
загальними зборами товариства.
16. Сегменти.
Операційні сегменти виділяються при відповідності одному з нижчевказаних
кількісних порогів :
доход операційного сегменту складає 10% або більше від сукупного доходу;
абсолютна величина прибутку або збитку операційного сегменту складає 10%
або більше від загального прибутку або збитку;
активи операційного сегменту складають 10% або більше від загальної суми
активів суспільства.
Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і
представляються в звітному періоді у тому випадку, якщо об’єм реалізації
іноземним покупцям перевищує 10 % усього доходу від реалізації.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» представляє фінансову звітність
згідно МСФЗ 8 при відповідності умов, вказаних в п.2 МСФЗ 8, фактичним.
17. Пов’язані особи.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
застосовує МСБО 24 для
виявлення стосунків і операцій з пов’язаними сторонами і залишкам за такими
операціями.
Операція між пов’язаними особами - передача послуг, ресурсів або зобов’язань
між пов’язаними сторонами, незалежно від того, чи стягується при цьому плата.
18. Витрати по позиках.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» для складання фінансової звітності
застосовує базовий підхід до обліку витрат по позиках, відображений в МСБО 23.
Витрати по позиках(процентні і інші витрати, понесені у зв’язку із залученням
позикових коштів) признаються в якості витрат того періоду, в якому вони понесені,
з відображенням в звіті про фінансові результати.
Витрати по позиках, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва
або виробництва активу, що відповідає певним вимогам, включаються в
собівартість цього активу. Такі витрати по позиках капіталізуються як частину
собівартості активу(п.9 МСБО 23).
19. Інвестиційне майно.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» застосовує вимоги МСБО 40 до
порядку обліку інвестиційного майна і до вимог по розкриттю інформації.
Нерухомість(земля, будівля або його частина), що перебуває у володінні з
метою отримання орендних платежів і(чи) приросту вартості капіталу, але не для
використання в наданні послуг і адміністративних цілях і не для продажу в ході
звичайної господарської діяльності, ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
враховує як Інвестиційне майно.
Нерухомість, що перебуває у володінні і призначену для використання у
виробничих цілях, при наданні послуг і адміністративних цілях, ПТ «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» враховує як нерухомість, займану власником.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» , скориставшись правом, даним
п.14 МСБО 40, про використання професійного судження за визначенням
інвестиційного майна, коли класифікація ускладнена, наслідує вказівки, викладені
в пунктах 7-13 МСБО 40.
Відповідно до п.10 МСБО 40, ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
застосовує наступні критерії:
- коли частина об’єкту нерухомості використовується для отримання орендної
плати, інша частина - для надання послуг і в адміністративних цілях, за умови, що
подібні частини об’єкту враховуються як окремі інвентарні номери у фінансовій
звітності, і можуть бути продані окремо один від одного, ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО
ТА КОМПАНІЯ» враховує об’єкти окремо;
- коли частини об’єкту не можна продати окремо і подібні частини об’єкту
враховуються як один інвентарний номер, об’єкт не класифікується ПТ «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» в якості інвестиційного майна.
20. Події, що сталися після звітної дати.
При складанні фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
враховує події, що сталися після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності
відповідно до МСБО 10.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» коригує суми, визнані у фінансовій
звітності, для відображення подій, що мали місто після звітної дати та вимагають
коригувань після закінчення звітного періоду, якими є:
- врегулювання подій, що підтверджують наявність існуючого зобов’язання на
звітну дату;
отримання інформації про знецінення активів на звітну дату;
- визначення вартості активів, придбаних до закінчення звітного періоду або
надходжень від продажів активів, проданих до закінчення звітного періоду;
- виявлення помилок, що підтверджують, що фінансова звітність є невірною.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
не коригує суми, визнані у
фінансовій звітності, для відображення подій, що не коригують, після закінчення
звітного періоду, якими є - зниження ринкової вартості інвестицій та інші.

21. Форми фінансової звітності.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» визначає форми представлення
фінансової звітності відповідно до рекомендацій МСБО 1.
Баланс складається методом ділення активів і зобов’язань на поточні і
довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за
функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим
методом, при якому розкриваються основні види валових грошових надходжень
і валових грошових платежів. Звіт про рух грошових коштів містить відомості
про потоки грошових коштів за звітний період з розбиттям на потоки від
операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно до обов’язкових
вимог до розкриття інформації, викладеними в МСБО та МСФЗ.
VI. Розкриття інформації стосовно статей фінансової звітності за 2015 рік.
1. Основні засоби
На вимогу МСФЗ 16 «Основні засоби» у примітках до фінансової звітності
розкривається така інформація щодо кожної групи основних засобів.
Основні засоби, що враховуються на балансі класу “Машини і устаткування”,
класу “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування”, класу «Інші
основні засоби» за собівартістю, яка включає в себе вартість придбання та
затрати, пов’язані з доведенням об’єкта до експлуатації.
Після первісного визнання, об’єкти основних засобів класу “Машини і
устаткування”, класу “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування”,
класу «Інші основні засоби» обліковуються з використанням моделі обліку за
собівартістю відповідно до п.30 МСБО 16.
Нарахування амортизації по об’єктам
основних засобів, здійснюється
прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об’єктів.
Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” –4р.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду для кожного
класу основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 17 тис.грн.
Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду для кожного
класу основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 4 тис.грн.
Сумма накопиченої амортизації на початок звітного періоду для кожного класу
основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 13 тис.грн.
Сумма нарахованої амортизації протягом звітного періоду для кожного класу
основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 11 тис.грн.
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду для кожного
класу основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 32 тис.грн.
Балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду для кожного
класу основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 8 тис.грн.
Сумма накопиченої амортизації на кінець звітного періоду для кожного класу
основних засобів:
Клас “Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування” – 24 тис.грн.
Протягом 2015р. було надходження основних засобів на суму 15 тис.грн..
Вибуття не було.
Непоточні активі, що класифіковані як утримувані для продажу або включені
до ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу відповідно до
МСФЗ 5, станом на 01.01.2015 5 тис.грн.та 31.12.2015 –не було
Основних засобів, що тимчасово не використовуються, на балансі не має.
Зменшення корисності основних засобів за звітний період не було.
Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження володіння, користування та розпорядження на балансі не має.
Суми контрактних забов`язань,пов`язаних із придбанням основних засобів на
дату балансу відсутні
Обмежень на права власності на основні засоби, а також основних
засобів,переданих у заставу для забеспечення забов`язань, на дату балансу не
має.
Змін в облікової політиці товариства стосовно обліку основних засобів у
звітному періоді не було.
Метод амортизації за результатами річної інвентаризації основних засобів не
змінився.
Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.
2. Нематеріальні активи
На вимогу МСБО 38 у примітках до фінансової звітності розкривається така
інформація щодо нематеріальних активів:
Нематеріальні активи відсутні на балансі підприємства.
3.Запаси
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у
відповідності до МСБО 2 «Запаси» та у примітках до фінансової звітності
наводиться наступна інформація:
Запаси станом на 01.01.2015р.- 1361 тис.грн. та на 31.12.2015р. – 1619 тис.грн.
сформовано за рахунок товарів.
4. Дебіторська заборгованість
В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство
наводить інформацію про облікову політику та вартісні показники стосовно
дебіторської заборгованості.
Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної
процентної ставки враховується по первинній вартості, вказаній в рахунку-фактурі
(договорі). Товариство приймає не істотним результат дисконтування для
короткострокової дебіторської заборгованості і враховує її по первинній вартості.
Довгострокова дебіторська заборгованість враховується по амортизованій
вартості з використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням
рахунку оцінного резерву. У якості ефективної ставки відсотка застосовується
ставка рефінансування Національного банку України дійсна на 31.12.2015.
Довгострокова дебіторська заборгованість на початок та на кінець звітного періоду
на підприємстві не обліковується. Резерв під зменшення корисності дебіторської
заборгованості на початок та на кінець періоду не нараховувався у зв’язку з
недоцільністю.
Суми за основними групами заборгованості на початок звітного періоду:
- інша поточна дебіторська заборгованість – 4887 тис. грн.
Суми за основними групами заборгованості на кінець звітного періоду:
- інша поточна дебіторська заборгованість – 6237 тис. грн.
Протягом звітного періоду резерв сумнівних боргів не нараховувався та не
використовувався.
Заборгованості по розрахункам з пов’язаними особами немає.
5. Грошові кошти
Грошові кошти на початок звітного періоду – 476 тис.грн. (у касі підприємства), у
т.ч. в національній валюті – 476 тис.грн. Грошові кошти на кінець звітного періоду – 663
тис.грн. (у касі підприємства- 658 тис.грн.), у т.ч. в національній валюті – 663 тис.грн.
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Грошових коштів, що є в наявності на рахунках товариства, але недоступних у
використанні, на балансі не має.
6. Витрати майбутніх періодів
На початок та на кінець періоду витрат майбутніх періодів немає.
7. Інвестиційна нерухомість та оренда
Товариство застосовує вимоги МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» та
МСБО 17 «Оренда» до порядку обліку орендних платежів, визначення понять
інвестиційного майна і до вимог по розкриттю інформації.
Підприємство не має на балансі активів, що утримуються як об’єкти фінансової
оренди, та не надає у фінансову оренду наявні активи.
Скориставшись правом, що надається п.14 МСБО 40, про використання
професійного судження та у відповідності до п.10 МСБО 40, товариство
використовує наступні критерії:
- коли частина об’єкту нерухомості використовується для отримання орендної
плати, а друга частина – для надання послуг і в адміністративних цілях, за умови,
що подібні частини об’єкту враховуються як окремі інвентарні номери у фінансовій
звітності, та можуть бути продані окремо один від одного, товариство враховує
об’єкти окремо;
- коли частини об’єкту не можливо продати окремо і подібні частини об’єкту
враховуються як один інвентарний номер, об’єкт не класифікується в якості
інвестиційного майна.
На балансі товариства не обліковуються об’єкти нерухомості, які повністю або
частково здаються в оренду.
Протягом звітного періоду товариство було орендарем приміщень
8. Пов’язані сторони
На вимогу МСБО 24, у примітках до фінансової звітності товариство здійснює
розкриття інформації за сукупністю по аналогічним за характером статтям за
наступними категоріями:
1) Щодо материнських підприємств:
Материнських підприємств товариство не має.
2) Щодо дочірніх підприємств:
Дочірніх підприємств товариство не має.
2) Стосовно асоційованих підприємств:
Асоційованих підприємств товариство не має.
3) Стосовно інших категорій пов’язаних сторін у звітному періоді: операції
з іншими категоріями пов’язаних сторін, у звітному періоді не відбувалися.
Заборгованість за цимі операціями відсутня.
4) На виконання вимог п.17 МСБО 24, ТОВ розкриває інформацію щодо
компенсацій провідному управлінсткому персоналу, до якого відноситься директор
та головний бухгалтер. В цілому протягом звітного періоду короткострокові
винагороди персоналу керівників нараховані у розмірі 36 тис.грн. Винагород після
закінчення трудової діяльності, інших довгострокових винагород, виплат при
звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом звітного періоду товариство
не нараховувало та не виплачувало.
9. Виплати працівникам
Для обліку винагород робітників товариство застосовує МСБО 19 «Виплати
працівникам».
Всі виплати працівникам в ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
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 і витратами,
обумовленими народженням і похованням,
- премії та пільги.
Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали – 223 тис.грн.,
відрахування на соціальні заходи – 79 тис.грн.
10. Зобов’язання та забезпечення
В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСБО 37 товариство
наводить інформацію про облік та визнання умовних зобов’язань та забезпечень.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» не визнає умовних активів та
умовних зобов’язань у фінансовій звітності.
Судові позиві відсутні.
На думку керівництва, товариство сплатило усі податки , тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки.
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони
та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть
швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від подій,
які перебувають поза зоною впливу товариства. Керівництво ПТ «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
провело найкращу оцінку щодо можливості
повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних
зобов’язань. Однак товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності,
вказаної вище.
Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності підприємства. Ступень повернення короткострокової дебіторської
заборгованості товариству визначається на підставі обставин та інформації,
які наявні на дату балансу. На думку керівництва ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО
ТА КОМПАНІЯ» , додатковий резерв під короткострокові фінансові активи не
сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
У якості резервів та поточних забезпечень товариство визнає:
- Резерв сумнівних боргів.
- Резерв відпусток
Протягом звітного періоду резерв сумнівних боргів не нараховувався та не
використовувався.
Протягом звітного періоду резерв відпусток не нараховувався та не
використовувався
Відповідно до облікової політики товариства, при первісному визнанні
кредиторська заборгованість враховується та відображається у балансі за
первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів та
послуг.
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» приймає не суттєвим результат
дисконтування за короткостроковою кредиторською заборгованістю та враховує її
за первісною вартістю.
Довгострокових зобов’язань на початок та на кінець періоду немає.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на початок
періоду – 0тис.грн. та на кінець періоду - 2 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування на
початок періоду – 0 тис.грн., на кінець періоду - 8 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці на
початок періоду – 4 тис.грн., на кінець періоду - 14 тис.грн.
11. Витрати на позики
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.
Протягом звітного періоду товариство не залучало позикові кошти та не мало
відсоткових та інших витрат за позиками.
12. Інформація за сегментами
Інформація за сегментами ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
на
підставі можливостей, наданих МСФЗ 8, не складається та не подається.
13. Події після дати балансу
Товариство при складанні фінансової звітності враховує події, що відбулися
після звітної дати, відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10
«Події після звітного періоду» та розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну
інформацію:
Товариство не корегує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення
подій, які не вимагають корегування після закінчення звітного періоду.
Суттєвих подій, які не вимагають корегування після закінчення звітного періоду,
але потребують розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення
звітного періоду не було.
Подій, які вимагають корегування після закінчення звітного періоду, не було.
14. Дохід, витрати, прибутки та збитки
Протягом звітного періоду товариство отримало чистий дохід від реалізації
товарів (робіт, послуг) у розмірі 3980 тис.грн., інші операційні доходи – 98 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 1229 тис.грн. Протягом
звітного періоду підприємство здійснило адміністративні витрати – 315 тис.грн..,
інши операційні витрати – 753 тис.грн.
Податок на прибуток склав 7 тис.грн.
Протягом звітного періоду товариство отримало чистий прибуток у розмірі –
1774 тис.грн.
Протягом 2015р. не було здійснено відрахування частки чистого прибутку до
резервного капіталу товариства.
15. Статутний капітал
Зареєстрований капітал ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
зареєстрований та сплачений станом на 01.01.2015 – 3360 тис.грн.; на 31.12.2015–
3360 тис. грн.
Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися.
16. Цілі та політика управління фінансовимі ризиками та капіталом
Основні фінансові інструменти підприємства можуть включать торгову
кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінни папери, фінансову
оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів
для фінансування операцій товариства.Також підприємство має інши фінансові
інструменти , такі як: дебіторська заборгованість, грошові кошти та інше.
Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик.
Політика управління ризиками включае наступне:
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними
сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюється на основі попередній
оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному мониторінгу. Підприємство
використовує позикові ресурси у малому обсязі.
Ризик ліквідності
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної
ліквідності. Товариство аналізує термін платежів, які пов’язані з дебіторською
заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового
інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство може
контролювати валютний ризик шляхом управління валютною політикою.
Товариство не використовує операції з іноземною валютою.
Управління капіталом
ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» здійснює заходи з управління
капіталом спрямовані на зростання рентабельності капіталу за рахунок оптимізації
структури заборгованості та власного капіталу таким чином, щоб забезпечити
безперервність своєї діяльності.
Керівництво товариства здійснює огляд структури капіталу щорічно, аналізує
при цьому вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На підставі отриманих висновків товариство приймає рішення щодо залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення
можливих позик.
17. Фінансові інвестиції
На вимогу МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 32
«Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», у примітках
до фінансової звітності розкривається така інформація:
На початок та на кінець звітного періоду на балансі підприємства не
обліковуються фінансові інвестиції.
Фінансових активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження володіння, користування та розпорядження, на балансі Товариства не
має.
Фінансових активів, по яких було припинено визнання протягом звітного
періоду, не має.
Протягом звітного періоду збитків від знецінення фінансових активів
підприємство не мало.
18. Справедлива вартість фінансових інструментів
тис.грн.
Балансова вартість

Справедлива вартість

на
на
на
на
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Грошові кошти
Інша поточна дебіторська
заборгованість

476

663

476

663

4 887

6 237

4 887

6 237

Справедливу вартість поточної заборгованості неможливо
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів

визначити

Керівник
Головний бухгалтер
До повного комплекту фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА
КОМПАНІЯ» за 2015рік додаються :
- Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2015 рік;
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2015рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік
- Примітки до фінансової звітності за 2015рік.
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2

3

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за роздiлом II

1195

6 029

6 724

III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

5

5

БАЛАНС

1300

6 046

6 733

ПАСИВ

На початок звітного періоду

На кінець
звітного
періоду

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)

Б А Л А Н С (Продовження)

Код
рядка

Повний пакет звітності за МСФЗ повинен містить порівняльну інформацію за
2 попередніх періоди. У Звіті про фінансовий стан та Звіті про власний капітал,
затвердженими Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013
р.,представлення такої інформації не передбачено. Для виконання вимог повного
пакету за МСФЗ, Товариство надає Звіт про фінансовий стан за 2014 рік та Звіт про
власний капітал за 2014 рік у Додатку 1 та Додатку 2 до Приміток

1

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 360

3 360

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

на 31 грудня 2014 р.

2

На кінець
звітного
періоду

1

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Форма №1 за ДКУД 1801001

3

4

I. Необоротні активи

4

I. Власний капітал

Нематеріальні активи:

1000

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

первiсна вартiсть

1001

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

накопичена амортизація

1002

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Основні засоби:

1010

12

4

Резервний капітал

1415

105

255

первiсна вартiсть

1011

17

17

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2 548

3 114

знос

1012

5

13

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Вилучений капітал

1430

(-)

(-)

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

1495

6 013

6 729

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Пенсійні зобов’язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

-

-

Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів

1022

-

-

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Гудвіл

1050

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

-

-

резерв довгострокових зобов’язань

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

Iншi необоротнi активи

1090

-

-

резерв незароблених премій

1533

-

-

Усього за роздiлом I

1095

12

4

інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контракти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

1595

-

-

II. Оборотні активи

у тому числі:

Запаси

1100

703

1 361

Виробничі запаси

1101

-

-

Незавершене виробництво

1102

-

-

Усього за роздiлом IІ

Готова продукція

1103

-

-

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Товари

1104

703

1 361

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Векселі видані

1605

-

-

Депозити перестрахування

1115

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

Векселі одержані

1120

-

-

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

-

розрахунками з бюджетом

1620

-

2

за виданими авансами

1130

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

з бюджету

1135

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

8

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

розрахунками з оплати праці

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4 384

4 887

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

942

476

Готівка

1166

942

476

Рахунки в банках

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1167

-

-

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

резервах довгострокових зобов’язань

1181

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резервах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

у тому числі в:

1630

4

14

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

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за роздiлом IІІ

1695

4

24

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

-

-

1900

6 733

8 527

БАЛАНС
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01
ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2014 рік

01

34990203

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу

2
4000

3
3 360

4
-

5
-

6
105

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
2 548

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

3 360
-

-

-

105
-

2 548
716
-

-

-

6 013
716
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

150

( 150 )

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295

-

-

-

150

566

-

-

716

Залишок на кінець року

4300

3 360

-

-

255

3 114

-

-

6 729

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат:
КЕРІВНИЦТВУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ЗВІТ
ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ТА ПОВНОТИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»”
ТА ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТОВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СТАНОМ НА “31” ГРУДНЯ 2015 РОКУ
Ми провели аудит фінансової звітності повного товариства «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» за даними фінансового обліку та звітності за період
з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року станом на 31 грудня 2015 року, яка
включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р., звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2015 рік та звіт про власний капітал за 2015 рік, примітки
до річної фінансової звітності за 2015 рік, які включають стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки, за МСФЗ (далі – «фінансова
звітність»).
Формування фінансової звітності було здійснено управлінським персоналом
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а саме:
концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р.,
є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи обмеження
застосування МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський
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персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність
не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядаємо
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю підприємства. При проведенні аудиту розглядаються
законодавчі та норматівни акти щодо формування фінансової звітності
підприємства.
Опис обсягу аудиторської перевірки.
Таблиця 1. Основні відомості про ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2015р.
№
з/п

Показники

1

Повна назва

Повне товариство «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»

2

Код за
ЄДРПОУ

34990203

3

Місцезнаходження

37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Гетьманська,
будинок 3А

4

Дата
реєстрації

зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської
ради Донецької області 13.03.2007р.

Дані

№24/2016

156

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія»
5

5.1

5.2
6

Основні види
діяльності

- надання фінансових послуг, а саме:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок залучених
Відповідно до коштів.
Засновницько- - надання супутніх послуг, а саме:
го договору
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та / або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета
застави на підставі агентського договору зі страховою
компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та / або умов договору.
КВЕД
- 64.92 – інші види кредитування.
Станом на 31.12.2015р. повне товариство «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» має 75 відокремлених
Наявність
підрозділів:
відокремлених - ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
підрозділів
ВІДДІЛЕННЯ №002 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36888330
Місцезнаходження ВП: 23100, Вінницька обл., місто
Жмеринка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 7\3;
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №003 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36888346
Місцезнаходження ВП: 37300, Полтавська обл., Гадяцький
район, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 3А;
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №004 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36888351
Місцезнаходження ВП: 23100, Вінницька обл., місто
Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 47А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №006 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36935280
Місцезнаходження ВП: 23000, Вінницька обл., Барський
район, місто Бар, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 23А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №008 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36935301
Місцезнаходження ВП: 22700, Вінницька обл., місто
Іллінці, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №007 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 36935296
Місцезнаходження ВП: 22092,Вінницька обл.., м.Хмільник,
вул.. Леніна,25
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 012 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ
Код ЄДРПОУ ВП: 37602989
Місцезнаходження ВП: 22000, Вінницька обл..,м.
Погребище, вул.. Вінницька,6\3
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 013 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ
Код ЄДРПОУ ВП: 37602994
Місцезнаходження ВП: 71500, Запорізька обл., місто
Енергодар, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 16, МАФ
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 017 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ
Код ЄДРПОУ ВП: 37603013
Місцезнаходження ВП: 51400, Дніпропетровська обл.., м.
Павлоград, вул.. Карла Маркса, 44\40
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 018 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ
Код ЄДРПОУ ВП: 37603029
Місцезнаходження ВП: 51400, Дніпропетровська обл.., м.
Дніпропетровськ, вул. ГАГАРИНА, 99 Б
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №014 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37604310
Місцезнаходження ВП: 21000, Вінницька обл., місто
Вінниця, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 72/5
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №035 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37604331
Місцезнаходження ВП: 24500, Вінницька обл., Ямпільський
район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 52
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №036 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37718645
Місцезнаходження ВП: 51500, Дніпропетровська обл.,
місто Тернівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12\13
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №038 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37718655
Місцезнаходження ВП: 51400, Дніпропетровська обл.,
місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ВЕРСТАБУДІВЕЛЬНИКІВ,
будинок 8В;- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №024 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789883
Місцезнаходження ВП: 51400, Дніпропетровська обл.,
місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 458 А

- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №040 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789380
Місцезнаходження ВП: 52800, Дніпропетровська обл.,
місто Першотравенськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 27\3
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №037 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37604347
Місцезнаходження ВП: 38100, Полтавська обл.,
Зіньківський район, місто Зіньків, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 73
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №019 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД»
БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37718629
Місцезнаходження ВП: 52500, Дніпропетровська обл.,
місто Синельникове, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 26
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №020 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД»
БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37718634
Місцезнаходження ВП: 87500, Донецька обл., місто
Маріуполь, Орджонікідзевський район, БУЛЬВАР 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ , будинок 21/43
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №022 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789312
Місцезнаходження ВП: 22500, Вінницька обл., місто
Липовець, ВУЛИЦЯ 40-річчя ПЕРЕМОГИ, будинок 3;
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №025 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789328
Місцезнаходження ВП: 51400, Дніпропетровська обл.., м.
Павлоград, вул.. Сташкова, 11Б
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №026 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789333
Місцезнаходження ВП: 21001, Вінницька обл., місто
Вінниця, Староміський район, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО,
будинок 35
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №031 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789368
Місцезнаходження ВП: 23700, Вінницька обл., Гайсинський
район, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, будинок 46
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №030 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789375
Місцезнаходження ВП: 23310, Вінницька обл., Тиврівський
район, місто Гнівань, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 85
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №031 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789368
Місцезнаходження ВП: 23700, Вінницька обл., Гайсинський
район, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, будинок 46
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №030 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД»БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37789375
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №044 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843348
Місцезнаходження ВП: 51500, Дніпропетровська обл.,
місто Тернівка, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 7
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №045 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843353
Місцезнаходження ВП: 60236, Чернівецька обл., місто
Новодністровськ, МІКРОРАЙОН «ДІБРОВА» КВАРТАЛ 4,
будинок 5, приміщення 1
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №048 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843385
Місцезнаходження ВП: 21034, Вінницька обл., місто
Вінниця, ПРОВУЛОК КАРЛА МАРКСА, будинок 48/1А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №049 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843395
Місцезнаходження ВП: 87300, Дніпропетровська обл.,
місто Тернівка, ВУЛИЦЯ ХАРЬКОВСЬКА, будинок 28
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №052 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843416
Місцезнаходження ВП: 51500, Дніпропетровська обл.,
місто Тернівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №053 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37843421
Місцезнаходження ВП: 43026, Волинська обл., місто
Луцьк, ВУЛИЦЯ КОНЯКІНА, будинок 24 А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №034 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37901907
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ПТ «Ломбард «Бутенко та компанія»
Місцезнаходження ВП: 52800, Дніпропетровська обл.,
місто Першотравенськ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 1 Б
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №051 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 37901912
Місцезнаходження ВП: 65002, Одеська обл., місто Одеса,
Приморський район, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 6
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №055 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083759
Місцезнаходження ВП: 24000, Вінницька обл., місто
Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ РИНКОВА, будинок 52 А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №056 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083764
Місцезнаходження ВП: 24240, Вінницька обл.,
Томашпільський район, селище міського типу Вапнярка,
ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 16
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №057 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083775
Місцезнаходження ВП: 22800, Вінницька обл.,
Немирівський район, місто Немирів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 88
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №058 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083785
Місцезнаходження ВП: 21050, Вінницька обл., місто
Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок
4
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №059 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083790
Місцезнаходження ВП: 21050, Вінницька обл., місто
Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок
11, корпус 2
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №060 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38083806
Місцезнаходження ВП: 21050, Вінницька обл., місто
Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, будинок
13
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 062 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38220493
Місцезнаходження ВП: 69035, Запорізська обл.., м.
Запоріжжя, вул.. Патріотична,70
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 068 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38220540
Місцезнаходження ВП: 69059, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ
СЕВЕРОКІЛЬЦЕВА, будинок 8 Б
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 069 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38220556
Місцезнаходження ВП: 21023, Вінницька обл., місто
Вінниця, ВУЛИЦЯ БУЧМИ, будинок 141
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ № 067 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ ВП: 38263825
Місцезнаходження ВП: 51500, Дніпропетровська обл.,
м.Тернівка, вул.. Курська,18\10
Відділення не мають поточного рахунка, самостійного
балансу та печатки. Відділення повністю підпорядковані
головному підприємству (Товариству).
Перевірка здійснювалась відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську
діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора”, МСА 3000 «Завдання з надання впевненості» та інші МСА
(з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату
складання висновку). Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у річній фінансовій звітності, а також
оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо
організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду
перевірки.
При проведенні аудиту, аудитори керувались Цивільним та Господарським
кодексами України, Законами України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, “Про аудиторську діяльність”, “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, МСФЗ, Міжнародними
стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (МСА) (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені
нормативні акти на дату складання висновку), Положенням про надання
фінансових послуг ломбардами, затв. розпорядженням Держфінпослуг України
№ 3981 від 26.04.05р., з урахуванням змін і доповнень, внесених в перелічені
нормативні акти на дату складання звіту. Були також використані інші законодавчі
та нормативні акти, документи Нацкомфінпослуг.
Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом та загального подання фінансової звітності.
Ми не гарантуємо достовірність та повноту наданих документів, вивчених
нами. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та звітності
несе керівництво товариства. В обов’язки аудиторів входило висловлювання
думки щодо цих фінансових звітів та річних звітних даних на підставі аудиторської
перевірки наданих документів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення нашої аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми зазначаємо, що для проведення аудиторської перевірки фінансової
звітності повного товариства «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» станом на
31 грудня 2015 року за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. з метою висловлення
нами незалежної думки щодо цієї фінансової звітності, аудиторами були виконані
процедури, які обґрунтовують думку щодо відсутності в бухгалтерському обліку
суттєвих перекручень, що впливають на показники фінансової звітності.
Аудитори зазначають, що в примітках до фінансової звітності повного
товариства «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2015
року інформація в окремих розділах розкрита не в повному обсязі, що суперечить
вимогам МСФЗ.
На думку аудиторів вище зазначене в сукупності є важливим для користувача
фінансової звітності товариства, але не всеохоплюючим для фінансової звітності
товариства, тому ми вважаємо за доцільне модифікувати нашу думку та надати
умовно-позитивний звіт незалежного аудитора.
Висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності
повного товариства «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ»
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності повного товариства
«ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» за даними фінансового обліку та звітності
за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року станом на 31 грудня 2015 року,
яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р., звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2015 рік та звіт про власний капітал за 2015 рік, примітки
до річної фінансової звітності за 2015 рік, які включають стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки за МСФЗ. Відповідальність за ці
фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Нашою відповідальністю
є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської
перевірки.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки
фінансової звітності, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ,
включаючи обмеження застосування МСФЗ.
Ми отримали обгрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій звітності
повного товариства «ЛОМБАРД «БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» за 2015р. суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
На підставі проведеного фінансового аналізу діяльності підприємства аудитори
виражають згоду з припущенням управлінського персоналу щодо безперервності
діяльності товариства.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та
відповідну основу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.
На нашу думку, річна фінансова звітність повного товариства «ЛОМБАРД
«БУТЕНКО ТА КОМПАНІЯ» у складі балансу (звіту про фінансовий стан) станом
на 31.12.2015р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015
рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік та звіту про
власний капітал за 2015 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік,
до річної фінансової звітності за 2015 рік, які включають стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки, за винятком впливу питання, про
яке йдеться у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”,
складена в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно та відображає фінансовий
стан товариства, фінансові результати та рух грошових коштів за 2015 рік
відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності, а саме
Міжнародних стандартів фінансової звітності
Пояснювальний параграф
Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог
МСА 570 «Безперервність».
Також, не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо
увагу на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом
України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо
зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Стабільний і успішний розвиток бізнесу товариства в певній мірі залежить від
ефективності економічних заходів, що вживаються Урядом, а також подальшого
розвитку правової та політичної систем.
Директор ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“АУДИТ СЕРВІС ГРУП”
незалежний аудитор
05 квітня 2016р.
01135, м.Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

Ю.В. Марченко

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП”
Код за ЄДРПОУ – 31714676
Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
(дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України
від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України від
29.09.2011 р. №239/3.
Свідоцтво серії П № 000249 про внесення до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру
відповідно до рішення НКЦПФР від 25.04.2013р.
Свідоцтво серії № 0009 від 08.05.2013р. про включення до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру відповідно до
розпорядження Нацкомфінпослуг. № 1485.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що
фірма пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг,
створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та
законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність (згідно
рішенню АПУ від 05.07.2012 №252/4)
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А
Тел./факс: (044) 221 81 16
Керівник – Марченко Юлія Володимирівна
Сертифікат аудитора серії А № 004736 (чинний до 22.06.2020р.), видано
відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22.06.2001р. №102,
подовжено рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. №149/2
та рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2010 р. №214/3, рішенням
Аудиторської палати України від 23.04.2015 р. №310/2.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

01

15

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТАТУС ГРУП»

за ЄДРПОУ

39363414

Територія

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

за КВЕД

64.19

Середня кількість працівників1

2

Адреса, телефон

03038 Київська область Солом’янський м. Київ вул. Лiнiйна, буд. 17, т. (067) 5650120

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
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД

На дату
переходу
на МСФЗ
26.08.2014
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

-

-

-

1030

-

-

-

1035
1040
1045
1090
1095

-

-

-

1100
1110

-

-

-

1125

-

-

-

1130
1135
1136

30
-

33
-

-

1140

31

-

-

1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

14 053
14 053
14 114

14 172
19
19
14 224

-

1200

-

-

-

БАЛАНС

1300

14 114

14 224

-

ПАСИВ

На дату
переходу
на МСФЗ

На кінець
звітного
періоду
4

На кінець
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду
3

На початок
звітного
періоду

Код
рядка
2

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за роздiлом II
III.Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття

Код
рядка

АКТИВ

1801001

1

2

3

4

5

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках

1400
1405

14 000
-

14 000
-

14 000
-

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Додатковий капітал
1410
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Усього за роздiлом I
1495

3
-

4
-

5
-

4

12

-

(-)
(-)
14 004

(-)
(-)
14012

14 000
-

1500
1510
1515
1520
1525
1595

-

-

-

1600

-

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

1
1
109
110

54
3
2
2
4
149
212

-

1700

-

-

-

1900

141 14

14 224

-

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
БАЛАНС

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

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 15
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Підприємство ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ
39363414
КОМПАНІЯ «СТАТУС ГРУП»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

2

3

2000

-

-

2010
2011
2012

-

-
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ТОВ «Фінансова компанія «Статутс Груп»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві
2014
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
2050
(-)
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
прибуток
2090
збиток
2095
(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах
2105
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
85
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
2121
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів 2122
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130 ( 303 )
Витрати на збут
2150
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
Витрати від зміни вартості активів, які
2181
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
2190
збиток
2195 ( 218 )
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
228
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
Інші витрати
2270
(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
2275
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
10
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
II. Сукупний дохід
Найменування показника

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

8
(-)
За
звітний
період
3
-

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

(-)
(-)
( 27 )
(-)
(-)
( 27 )
31
(-)
(-)
(-)
4
(-)
4
(-)
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

-

-

8

4

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
58
Витрати на оплату праці
2505
21
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
224
Інші операційні витрати
2520
303
Разом
2550
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

4
-

4
27
27

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2600
2605
2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 15
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Підприємство ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ
39363414
КОМПАНІЯ «СТАТУС ГРУП»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За
аналогічний
За
звітний
Стаття
Код
період поперіод
переднього
року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
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
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
241
105
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(5)
(-)
Праці
3105
( 43 )
(-)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 19 )
(-)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(8)
(-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
(1)
(-)
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
(-)
(-)
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
(7)
(-)
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
( 163 )
( 52 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140 ( 14 254 )
(-)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(-)
(-)
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо- 3150
(-)
(-)
вими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
(-)
(-)
3155
позик
Інші витрачання
3190
( 11 )
(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 ( 14 262 )
53
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
228
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
3235
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(-)
(-)
необоротних активів
3260
(-)
(-)
Виплати за деривативами
3270
(-)
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(-)
(-)
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(-)
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
228
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
14 000
Отримання позик
3305
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
3365
(
)
(-)
фінансової оренди
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ТОВ «Фінансова компанія «Статутс Груп»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3

4

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві

3370

(-)

(-)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі

3375

(-)

(-)

3390

(-)

(-)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 ( 14 034 )
Залишок коштів на початок року
3405
14 053
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
19

4
14 000
14 053
14 053

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТАТУС ГРУП»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік
Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений
прибуток (неподооцінках
капітал
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Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП»
1. Загальна інформація про фінансову компанію
ТОВ «ФК СТАТУС ГРУП» (далі Товариство) – це товариство з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться за адресою 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17.
Товариство засновано зборами учасників (Протокол №1 від 15.08.2014р.) та
зареєстровано Відділом Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Солом’янського району Реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві
26.08.2014 р., запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців за номером 1 073 102 0000 027.
Згідно протоколу №3 від 24.12.14р. був затверджений Статут Товариства в новій редакції та зареєстрований Відділом Державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців Солом’янського району Реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві 19.12.2014 р., запис за номером 10731070001027048.
Протоколом учасників № 1 та Статутом підприємства затверджені такі види
діяльності підприємства:
64.19 Інші види грошового посередництва;
64.91 Фінансовий лізинг;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
Всі види діяльності вимагають наявності дозвільних документів, тому діяльність
Товариства в звітуємому періоді відповідно до затверджених її видів не велась. Товариством здійснювалась підготовка до отримання всіх необхідних дозвільних документів.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових

результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в
сферу дії цього стандарту.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то
керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових
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ТОВ «Фінансова компанія «Статутс Груп»
активів і зобов’язань. Положення цього стандарту суттєво не впливає на фінансову
звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена
діяльність» прийнятий в вересні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або
пізніше. Суттєві зміни стисло: коли актив переноситься з категорії «призначені для
продажу» в категорію «призначені для розподілу», не вважаються зміною плану
або розподілу і не повинні відображатися в обліку як така зміна; Актив (група),
що вибуває, необов’язково відновлювати у фінансовій звітності. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2015 року.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» прийнятий в вересні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло:
якщо компанія передає фінансовий актив третій стороні, то вона повинна розкрити
інформацію про характер угоди, ступінь тривалості в активі і ризики; розкриття додаткової інформації необов’язкове для всіх проміжних періодів, за винятком необхідних відповідно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково не застосовувався,
вплив застосування цього стандарту керівництвом оцінюється.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» прийнятий в вересні 2014р., застосовується
з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: при визначенні ставки дисконтування важлива валюта, в якій виражені зобов’язання; якщо досить розвиненого ринку
високоякісних корпоративних облігацій в цій валюті не існує, слід розглядати державні
облігації у відповідній валюті. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло
би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року.
МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» прийнятий в вересні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: наявність перехресного посилання на місце розташування інформації, розкритої в інших формах проміжної
фінансової звітності. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на
фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року.
МСФЗ (IFRS) 14 «Розрахунки відкладених тарифних різниць» прийнятий в січні
2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: поширюється тальки на під-ва, які застосовують МСФЗ (IFRS) 1; дозволяється продовжувати застосовувати облікову політику, складену згідно з попереднім П(С)БО;
суб’єкт господарювання подає окремими рядками у звіті про фінансовий стан: загальну суму всіх дебетових залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, та загальну суму всіх кредитових залишків за відстроченими рахунками
тарифного регулювання. За рішенням керівництва цей МСФЗ до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би
на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року,
оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» прийнятий в травні 2014р.,
застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: величина виручки визначається у розмірі очікуваної виплати за попередній товар або надану послугу;
модель: ідентифікація договору (договорів) з клієнтом, ідентифікація зобов’язань за
договором, визначення ціни угоди, розподіл ціни угоди між зобов’язаннями за договором, визнання виручки при виконанні зобов’язань; витрати, пов’язані із забезпеченням
договорів із покупцями, повинні капіталізуватися і амортизуватися на строк, протягом
якого відбувається споживання вигод від договору; прояснює такі поняття – актив,
контрактне зобов’язання, зміни/доповнення договорів, містить посібник з багатокомпетентних угод; самостійні партії товарів або послуг повинні визнаватися окремо, а
всі знижки та ретроспективні знижки з договірної ціни підлягають розподілу на окремі
елементи; значно змінює вимоги щодо подання та розкриття інформації про виручку.
За рішенням керівництва цей МСФЗ до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року.
«Інвестиційні організації: застосування винятку з вимоги про консолідацію». Поправка до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ (IАS) 28
«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» прийнятий в грудні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: п 31 МСФЗ (IFRS)
10, інвестиційна організація не повинна консолідовувати свої дочірні організації.
Інвестиції в дочірню компанію оцінюються за справедливою вартістю; виключення
з вимоги про підготовку консолідованої фінансової звітності також надається проміжним материнським підприємствам, які є дочірніми для інвестиційних компаній;
якщо дочірнє підприємство саме є інвестиційною компанією, то материнська інвестиційна компанія зобов’язана оцінювати свої інвестиції в таке дочірнє товариство за
справедливою вартістю через прибуток або збиток; МСФЗ (IFRS) 28 організації, що
не є інвестиційними, мають право вибору при застосуванні методу дольової участі.
«Ініціатива у сфері розкриття інформації» Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» прийнятий в грудні 2014р., застосовується з 1 січня
2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: укладачі звітності можуть самостійно
вибирати формат і спосіб представлення фінансової інформації; підприємство не
має об’єднувати або розукрупнювати дані; розкрупнення даних у випадках, коли
воно пов’язане з розумінням фінансового положення або фінансових результатів
підприємства; проміжні підсумкові суми у звіті про фінансовий стан або звіті про
прибутки або збитки та інший сукупний дохід; керівництво повинно визначати порядок приміток до фінансової звітності; розкривається інформація про облікову
політику; частка іншого сукупного доходу від інвестиції, врахованих методом дольової участі, включається у відповідну групу в залежності від того, будуть ці статті
рекласифіковані до складу прибутку чи збитків.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» прийнятий в грудні
2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: відновлено можливість використання методу дольової участі для обліку інвестицій у
дочірні, спільні підприємства та асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності; підприємства зможуть у своїй окремій фінансовій звітності враховувати інвестиції, користуючись одним з методів: за собівартістю, відповідно до МСФЗ (IFRS) 9,
з використанням методу пайової участі, як в МСФЗ (IFRS) 28; окрема фінансова
звітність – це звітність, що випускається в доповнення: до консолідованої фінансової звітності підприємства, що має дочірні товариства, фінансової звітності, підготовленої підприємством без дочірніх товариств, але мають інвестиції в асоційовані або спільні підприємства, які відображаються в обліку МСФЗ (IFRS) 28; МСФЗ
(IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» зміни – дозволено використовувати поправки до окремої фінансової звітності підприємств, що вперше застосовують МСФЗ.
Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення методів амортизації»
прийнятий в травні 2013р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві
зміни стисло: необґрунтованість застосування методу амортизації, який базується
на виручці від використання активу, для ОЗ і НМА; поправки розглядають можливість використовувати цей метод для НМА у виняткових випадках.
Поправка до МСБО (IАS) 41 і МСФЗ (IАS) 16 щодо обліку плодоносних рослин
прийнятий в червні 2013р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві
зміни стисло: обліковий підхід до плодоносних рослин буде відрізнятися від інших
біологічних активів; плодоносні рослини розглядаються як статті, подібні машинному устаткуванню у виробничому процесі (МСБО (IАS) 16).
Поправка до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» прийнятий в травні 2013р.,
застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: спільні опе-

рації – спільне підприємство, що припускає наявність у сторін, що володіють спільним контролем на діяльністю, прав на активи і відповідальності за зобов’язаннями,
пов’язаними з її діяльністю; поправки передбачають вимоги до інвестора застосовувати принципи обліку об’єднання бізнесу при придбанні частки участі у спільних
операціях (згідно МСФЗ (IFRS) 3); інвестору буде необхідно: виміряти ідентифіковані активи та зобов’язання за справедливою вартістю, віднести витрати, пов’язані
з придбанням, на прибутки і збитки, визначити відстрочений податок, визначити
різницю у складі гудвілу; поправки застосовані до придбання як початкової, так і
додаткової частки участі у спільних операціях; якщо покупка учасником спільної
операції додаткової участі в тих же спільних операціях призводить до збереження
спільного контролю, то вже наявна у власності частка участі не переоцінюється.
Керівництво Компанії не вважає, що застосування цих поправок здійснить суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 15 січня 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової
звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі
політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції
витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є
корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена надалі в цих примітках.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
•
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у
банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена
в п.2.3 цих Приміток.
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Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного
банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише
тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням
рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є
істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у
нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають
інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни
у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених
платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді
сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що
оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце
на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити
справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та
мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового
курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість.
Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити
справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої
вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від
справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому
стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою
діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів
емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів,
наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка,
за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком
із нижченаведених ознак:
•
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

•

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює
сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом
ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому
основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої
амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу
та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить
до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються
в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які
виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.5. Облікові політики щодо оренди
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності
на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна
оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами
про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від
оренди, визнаються як витрати.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток,
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку
зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у
результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в
балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того,
що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток
або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або
подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів,
котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.7.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються
як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають
їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння
фінансової звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
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4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Кошти розміщені в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відображені в балансі за справедливою вартістю, яка є номінальною.
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи
з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних,
що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання
фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті
про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
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4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового
інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що
не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на
оцінку фінансових інструментів.

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

31.12.15

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей
операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша
зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий
прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
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ціни закриття біржоза справедливою варвого торгового дня
тістю на дату оцінки.
Первісна та подальша
оцінка дебіторської
заборгованості
Контрактні умови,
здійснюється за спраймовірність поДебіторська
ведливою вартістю,
Дохідний
гашення,
очікувані
заборгованість
яка дорівнює вартості
вхідні грошові
погашення, тобто сумі
потоки
очікуваних контрактних грошових потоків
на дату оцінки.
Первісна та подальша
Контрактні умови,
оцінка поточних
ймовірність поПоточні
зобов’язань
здійснюВитратний
гашення,
очікувані
зобов’язання
ється за вартістю
вихідні грошові
погашення
потоки

31.12.14

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на
момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої
вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Вихідні дані

31.12.15

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних
МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Методики
оцінювання

31.12.14

4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ,
МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших
факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань.
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації
про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ,
наведені нижче.

Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

31.12.15

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності
визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення
активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у
звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді,
що й відповідні доходи.
3.8.2. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигід є ймовірним.
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5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова
Справедлива
вартість
вартість
2015
2014
2015
2014
1
2
3
4
5
Фінансові активи
Дебіторська заборгованість
33
30
33
30
за виданими авансами
Інша поточна дебіторська
14172
14172
заборгованість
Торговельна дебіторська заборгова31
31
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
19
14053
19
14053
Поточна кредиторська заборгованість
54
54
за товари, роботи, послуги

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№24/2016

164

ТОВ «Фінансова компанія «Статутс Груп»
Інші поточні зобов’язання

149

109

149

109

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також
інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування
справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з
врахуванням ризиків наведено надалі.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Інші операційні доходи (безповоротна фінансова
допомога)
Всього
6.2. Адміністративні витрати
Витрати на персонал
Оренда приміщень
Всього адміністративних витрат
6.3. Фінансові доходи та витрати
Процентні доходи
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентні доходи

2015

2014

85

-

85

-

2015
79
224
303

2014
27
27

2015

2014

228
228

31
31

6.4. Податок на прибуток
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними
методами визнання доходів та витрат, а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в основному пов’язані з витратами на благодійність, штрафи.
Керівництвом Компанії в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, прийнято
рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування.
6.5. Виправлення помилок
При складанні фінансової звітності за 2014 рік Компанією допущена помилка
у звіти про прибутки та збитки, а саме враховано до складу адміністративних витрат 2014 року платежі за оренду в сумі 7 тис. грн. що відносяться до наступного
періоду (2015р.). Відповідна помилка була відкоригована шляхом перерахунку порівняльних даних за представлений у звітності попередній період.
6.6. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Аванси видані
Інша дебіторська заборгованість (поворотна
фінансова допомога)

31 грудня 2015
33

31 грудня 2014
30

14172

-

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Перелік основних дебіторів та суми дебіторської заборгованості:
Аванси видані:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ»
Інша дебіторська заборгованість
(поворотна фінансова допомога):
Дуднік Надія Володимирівна
Ломов Євген Анатолійович

31 грудня 2015
33

31 грудня 2014
30

33

26

14172

-

5 600
8 423

-

31 грудня 2015
19
19

31 грудня 2014
14053
14053

6.7. Грошові кошти
Каса та рахунки в банках, в грн.
Всього

Короткостроковий депозит в сумі 14036 тис.грн. строком до 20 лютого 2015 р.
був повернений 03 лютого 2015 р.;
6.8. Статутний капітал
Статутний капітал Товариства внесений грошовими коштами учасників. Протоколом загальних зборів учасників № 1 від 15.08.2014р. був затверджений статутний капітал товариства в сумі 7 000 тис. грн., розподілений між засновниками
наступним чином:
Ломов Євген Анатолійович – розмір частки 60%, що становить 4200 тис.грн;
Дуднік Надія Володимирівна – розмір частки 40%, що становить 2800 тис.грн.
Протоколом загальних зборів учасників №3 від 24.12.2014 року статутний капітал
Товариства збільшений і на 31.12.2014 р. становить 14000 тис.грн в такій пропорції:
Ломов Євген Анатолійович – розмір частки 60%, що становить 8400 тис.грн;
Дуднік Надія Володимирівна – розмір частки 40%, що становить 5600 тис.грн.
Грошові кошти в сумі 14000 тис. гривень внесені учасниками на поточний рахунок Товариства.
6.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Заробітна плата та соціальні внески
Інші (поворотна фінансова допомога)
Всього кредиторська заборгованість

31 грудня 2015
54
3
6
149
212

31 грудня 2014
1
109
110

6.10. Розкриття статей звіту про фінансові результати
До складу інших операційних доходів віднесено неповоротна фінансова допомога 85 тис. грн.

До складу інших фінансових доходів віднесено відсотки за депозитом 228 тис. грн.
До складу інших операційних витрат віднесено витрати на оренду приміщень
224 тис. грн.
6.11. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів
До складу інших витрачань віднесено РКО та підзвітні суми 11 тис. грн.
До складу інших надходжень віднесено відсотки банку нараховані в попередньому періоді та отримані в поточному 31 тис. грн., поворотна та безповоротна
фінансова допомога 210 тис. грн.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання
7.1.1. Судові позови
Судових позовів не подавалось. Резерви у фінансовій звітності не створювалися.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на
угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації,
які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв
під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•
близькі родичі особи, зазначеної вище;

1
Реалізація
Інша кредиторська заборгованість (поворотна фінансова
допомога) (*)
Інша дебіторська заборгованість
(поворотна фінансова допомога)
(**)

2015
2014
Операції з
Операції з
пов’язаними Всього пов’язаними Всього
сторонами
сторонами
2
3
4
5
85
313
31

Короткострокові виплати
працівникам (***)

149

212

109

110

14023

14172

-

-

50

54

-

-

Пояснення:
*
Характер відносин – з учасником Товариства заключено договір поворотної
фінансової допомоги
Сума операцій
Сума залишків заборгованості, в т.р.
Строки
Умови
Наявність забезпечення
Характер відшкодування
при погашенні
Гарантії надані чи отримані
Резерв сумнівних боргів
Витрати стосовно безнадійної
або сумнівної заборгованості

31.12.2015
210
149
12 міс.
Загальноринкові
Немає

31.12.2014
149
109
12 міс.
Загальноринкові
немає

Грошовий

Грошовий

Немає
Не створювався
Безнадійна або
сумнівна заборгованість відсутня

Немає
Не створювався
Безнадійна або сумнівна заборгованість
відсутня

**
Характер відносин – з учасниками Товариства заключено договір поворотної
фінансової допомоги
Інші зв’язані сторони – учасники
товариства
Сума операцій
Сума залишків заборгованості, в т.р.
Строки
Умови
Наявність забезпечення
Характер відшкодування
при погашенні
Гарантії надані чи отримані
Резерв сумнівних боргів
Витрати стосовно безнадійної
або сумнівної заборгованості

31.12.2015

31.12.2014

14338
14023
12 міс.
Загальноринкові
Немає

-

Грошовий

-

Немає
Не створювався
Безнадійна або сумнівна заборгованість
відсутня

-

***
Характер відносин – трудові відносини між Товариством та керівником і головним бухгалтером
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ТОВ «Фінансова компанія «Статутс Груп»
Інші зв’язані сторони – учасники
товариства
Сума операцій
Сума залишків заборгованості, в т.р.
Строки
Умови
Наявність забезпечення
Характер відшкодування
при погашенні
Гарантії надані чи отримані
Резерв сумнівних боргів
Витрати стосовно безнадійної
або сумнівної заборгованості

31.12.2015

Поточна кредиторська заборгованість
Всього

31.12.2014

50
4
1 міс.
Згідно штатного
розпису
Немає

-

Грошовий

-

Немає
Не створювався
Безнадійна або
сумнівна заборгованість відсутня

-

-

Інші поточні
зобов’язання
Всього

-

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий
ризик включає відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками
керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам,
як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація з загальновідкритих даних баз у мережі
Інтернет щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Фінансові активи, які або були прострочені, або знецінилися – немає.
Інформація про застави та інші форми забезпечення кредиту одержаних чи наданих
– застави та інші форми забезпечення кредиту одержаних чи наданих не надавались.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий
ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін
на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові
ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику після отримання необхідних дозволів Товариство використовуватиме диверсифікацію.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює
частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. Такий ризик для
Компанії мінімальний через відсутність операцій з валютою. Він пов’язаний головним чином з загальною нестабільністю валютного курсу в Україні.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки
можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу
вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролювало частку активів, розміщених у боргових
зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має
намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою
ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю,
зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями
Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

1
Інші поточні
зобов’язання

2
-

Від
Від
Від 1
1 місяця 3 місяців
року до
до
до
1
року
5
років
3 місяців
3
4
5
-

149

-

-

Рік, що закінДо 1
чився 31 грудня місяця
2014 року

Керівництво вважає що всі операції з пов’язаними особами здійснювались на
умовах які відповідають ринковим.

Рік, що закінДо 1
чився 31 грудня місяця
2015 року

-

Більше
5 років

Всього

6

7

-

149

-

54

-

203
Від
Від
Від 1
1 місяця 3 місяців року до
до
3 місяців до 1 року 5 років

-

54

-

203

Більше
5 років

Всього

109

109

109

109

7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так,
щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
Законодавством України встановлені критерії щодо розміру власного капіталу
фінансових установ.
Так, відповідно до «Положення про державний реєстр фінансових установ»,
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, у редакції розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
28.11.2013р. № 4368 передбачені вимоги до власного капіталу фінансових установ, які планують надавати два та більше видів фінансових послуг з наступного
переліку: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; фінансовий
лізинг; факторинг; надання поручительств; надання гарантій; надання позик; залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення;операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів. Відповідно до п.1 р. XI цього положення, такі фінансові компанії повинні мати в
наявності власний капітал в розмірі не менше ніж 5 млн. грн.
Станом на звітну дату 31.12.2015р. власний капітал Товариства складає
14012 тис. грн. і складається з: повністю сформованого і сплаченого грошовими
коштами статутного капіталу Товариства 14000 тис. грн. і балансового прибутку
12 тис. грн. Власний капітал Товариства є більшим за мінімально встановлений.
7.5. Події після Балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події
що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства – відсутні.
Директор 				

Фісунов А.В.

Головний бухгалтер 			

Тюрін Г.С.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП»
станом на 31.12.2015 р.
Адресат: Учасники та керівництво ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП».
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП», що додається, яка
включає звіт про фінансовий стан компанії на 31 грудня 2015р. і звіт про сукупні
прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових
політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП» на 31 грудня 2015р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Скрябін М.М.
49101, м. Дніпропетровськ,
вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
22 лютого 2016р.
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Спостережна Рада
Кредитної спілки «Фінансова гільдія»
ПОВІДОМЛЯЄ,
що 28 травня 2016 року о 13 год. відбудуться загальні збори членів кредитної спілки в офісному приміщенні КС «Фінансова гільдія» за адресою: м.Львів,
вул.Газова,буд.36/2

Спостережна Рада
Кредитної спілки «АВІАТОР»
ПОВІДОМЛЯЄ,
що 28 травня 2016 року о 13 год. відбудуться загальні збори членів кредитної спілки в офісному приміщенні КС «АВІАТОР» за адресою: м.Львів, вул.Володимира
Великого,2

Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного Загальних зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради, Кредитного комітету, Правління і висновку Ревізійної комісії.
3.Переобрання складу Ревізійної комісії.
4. Заслуховування аудиторського висновку щодо
звітності та звітних даних спілки за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2015 рік.
6. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2016 рік.
Реєстрація учасників зборів розпочнеться о 12 годині.
Для реєстрації потрібно мати при собі документ,
що посвідчує особу, а представникам членів спілкитакож документ, який підтверджує повноваження (довіреність).
Довідки за телефоном: 067 672 02 96

Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного Загальних зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради, Кредитного комітету, Правління і висновку Ревізійної комісії.
3. Заслуховування аудиторського висновку щодо
звітності та звітних даних спілки за 2015 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2015 рік.
5. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2016 рік.
6.Виключення членів спілки.
Реєстрація учасників зборів розпочнеться о 12 годині.
Для реєстрації потрібно мати при собі документ, що
посвідчує особу, а представникам членів спілки-також
документ, який підтверджує повноваження (довіреність).
Довідки за телефоном: 0983138097

Спостережна рада та Правління спілки.

Спостережна рада та Правління спілки

ТУТ МОЖЕ
БУТИ ВАША
РЕКЛАМА

