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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД»
товариство з обмеженою відповідальністю

Дата державної реєстрації – 9 січня 2007року
Свідоцтво Нацкомфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: 
Серія ФК №138 від 24.05.2007 року
Ліцензії Нацкомфінпослуг України: розпорядження №499 від 03.03.2016 року

Директор – ПАЛЕХА Петро Костянтинович
Головний бухгалтер – ПОДДУБНА Валентина Григорівна

Фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 21
Тел/факс: (044) 207-11-02 (03)
Електронна пошта: dniprobud@inbox.ru

Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми 
ТзОВ  «АФ «ОРИГІНАЛ», свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Ре-
єстру аудиторських фірм і аудиторів №0292 від 26.01.2001 року, свідоцтво про вклю-
чення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ Нацкомфінпослуг №0006 від 08.05.2013 року.

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 57 55
первісна вартість 1001 100 100
накопичена амортизація 1002 (43) (45)
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 1 587 1 529
первісна вартість 1011 1 857 1 857
знос 1012 (270) (328)
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017 ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 72 6 092
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090 1
Усього за розділом I 1095 1 717 7 676
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5 3
Виробничі запаси 1101 5 3
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 12
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 42
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 544 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 9 001
Гроші та їх еквіваленти 1165 91 4 225
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 91 4 225
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 розділом II 1195 9 653 4 272
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 11 370 11 948

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 000 11 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 48 77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 62 619
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 11 110 11 696
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 176 178
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі:резерв довгострокових зобов’язань 1531
резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 176 178
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 40 1
розрахунками з бюджетом 1620 26
у тому числі з податку на прибуток 1621 26
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 44 47
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 84 74
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утриму-
ваними для продажу, та групами вибуття 1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 11 370 11 948

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року
	 Форма	1

Звіт про вЛАСНий кАпітАЛ за 2016 р.
	 Форма	4

Стаття Код рядка Зареєстрований 
(пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий 

капітал Резервний капітал
Нерозподілений 

прибуток (непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Інші резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 11 000 0 0 48 62 0 0 0 11 110
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0
Виправлення помилок 4010 0
Інші зміни 4090 9 9
Скоригований залишок на початок року 4095 11 000 0 0 48 71 0 0 0 11 119
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 577 577
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 4114 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 29 (29) 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 0

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення 4225 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0
Інші зміни в капіталі 4290 0
Разом змін в капіталі 4295 0 0 0 29 548 0 0 0 577
Залишок на кінець року 4300 11 000 0 0 77 619 0 0 0 11 696

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період 

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 788
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 788
збиток 2095 ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 1 106
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

Адміністративні витрати 2130 (1 263)
Витрати на збут 2150 ( )
Інші операційні витрати 2180 (47)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 584
збиток 2195 ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 60
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( )
Інші витрати 2270 (41)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 603
збиток 2295 ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (26)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 577
збиток 2355 ( ) (707)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 577 (707)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 12 0
Витрати на оплату праці 2505 685 930
Відрахування на соціальні заходи 2510 151 310
Амортизація 2515 70 86
Інші операційні витрати 2520 392 368
Разом 2550 1 310 1 694
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 786 182

Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 37
надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 500
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 62 5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 1 005 55
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (381) (301)

Праці 3105 (552) (629)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (151) (311)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (133) (134)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( ) (13)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (133) (121)
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) (538)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 134 (1 634)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 3 000 600

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 777

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235

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

необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) (1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3 000 1 376
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )

Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4 134 (258)
Залишок коштів на початок року 3405 91 349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 4 225 91

Звіт про ФіНАНСові рЕЗУЛЬтАти  
(Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік 

Форма 2

Звіт про рУх грошових коштів 
(за прямим методом) за 2016 рік

 Форма 3
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ

31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» 
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Головний бухгалтер Поддубна Валентина Григорівна
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Номер і дата свідоцтва про державну 
реєстрацію

09.01.2007 р.
Подільська районна у місті Києві державна адміністрація № 
1 071 102 0000 022309

Основний вид діяльності 66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 
страхування та пенсійного забеспечення

Ліцензія

Ліцензія на провадження діяльності із залучення коштів установ-
ників управління майном для фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з нерухомості, видана Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг згідно Розпорядження № 499 від 03.03.2016 р.

Податковий статус
Товариство перебуває на загальній системі оподаткування і є 
платником податку на прибуток, але не платником податку на 
додану вартість

ПРИМІТКА 1.2. ОСНОВА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяль-
ності 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 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжна-
родні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою 
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 
2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень від-
повідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 
січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій 
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалася також вимогами націо-
нальних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюд-
нено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки 
тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності з 01 січня 2018 року. 

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Від-
строчені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовуються. 

Фінансова звітність за 2016 рік складається з:
- Балансу (Звіту про фінансовий стан);
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіту про власний капітал;
- Приміток до фінансової звітності
Первісне застосування МСФЗ
Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є першою річною фінансовою 

звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Дана фінансова інформація спеціального при-
значення за МСФЗ була підготовлена у відповідності до принципів, викладених в п.4. При 
підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення Товариство застосувала 
МСФЗ 1.

Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності ді-

яльності, 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.

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.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Дана фінансова звітність затверджена директором ТОВ «ФК «Дніпробуд» «15» січня 

2017  р. 
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
ПРИМІТКА 1.3. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ Й ПРИПУЩЕННЯ. 
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до Міжнародних стандартів бух-

галтерського обліку з урахуванням чинного законодавства, Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність», Статуту Товариства, Облікової політики та інших 
внутрішніх нормативних документів Товариства.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації 
бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінан-
совий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, 
нормативних документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній 
грошовій одиниці України – гривнях. 

Фінансова звітність надається за 2016 рік, складається в тисячах гривень.
Перед складанням річного звіту була проведена річна інвентаризація активів і 

зобов’язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу директора № 
5 від 02 листопада 2016 р. Результати інвентаризації відображені на балансі Товариства, 
складеному станом на 31.12.2016 р.

Положення про облікову політику на 2016 рік було затверджено наказом директора від 
02 січня 2016 р. № 1 

ПРИМІТКА 1.4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ І ПРИПУЩЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які ма-

ють вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та суджен-
ня базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вва-
жаються 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 відрізня-
тися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що ха-
рактеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки 
мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

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 облі-
кової 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 на-

ведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) 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 положен-

ня 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.

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, ризи-
ків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог 
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

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 дже-
релом невизначеності оцінок, тому що: 

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо, показників кредитоспроможності контр-
агентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей опе-
рацій; 

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, кредитного 
рейтингу контрагента, 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. 

Судження щодо напряму утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо напряму утримання фі-

нансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості, 
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.

Інвестиції, які не мають активного ринку, внаслідок заблокування руху НКЦПФР і вар-
тість яких внаслідок цього не може бути визначена, рекласифікуються в категорію наяв-
них для продажу із обліком по собівартості, яка визначається на рівні останньої справед-
ливої вартості з наступним тестуванням на знецінення.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
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 суджен-
ня керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачува-
них майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, 
що відбулися після визнання фінансового активу.

При наявності об’єктивних свідчень того, що первісна вартість фінансових інвестицій не 
може бути відшкодованою, інвестиція вважається знеціненою.

По заблокованим цінним паперам, за політикою Товариства оцінюються підстави бло-
кування руху. За цінними паперами, по яким рух заблоковано з підстав відкриття кримі-
нального провадження, знецінення не визнається, якщо тільки не існує інших факторів, 
що свідчать про знецінення (відкрито справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації 
юридичної особи, скасування емісії цінних паперів).

За цінними паперами, рух яких припинено з підстав ознак фіктивності, за політикою 
Товариства, знецінення визнається, якщо протягом року з дати рішення оббіг цінних 
паперів не відновлюється і емітенти не виключаються із переліку емітентів з ознаками 
фіктивноті, якщо тільки не існує інших факторів, що свідчать про знецінення (відкрито 
справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації юридичної особи, скасування емісії 
цінних паперів).

Кошти в банках, в яких розпочато процедуру ліквідації, перекласифіковуются до складу 
дебіторської заборгованості та визнається знецінення, шляхом формування резерву сум-
нівних боргів.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості.
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 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 
стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань, оціне-

них за справедливою 
вартістю

Методики оцінювання
Метод оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)
Вихідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номі-
нальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депо-
зитів до запитання)

Первісна оцінка депозиту здій-
снюється за його справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
його номінальній вартості. По-
дальша оцінка депозитів у на-
ціональній валюті здійснюється за 
справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків

Дохідний 
(дисконтування 
грошових пото-

ків для депозитів 
терміном більше 

1 року)

Ставки за депозитами, ефективні 
ставки за депозитними до-

говорами

Фінансові активи 

Первісна оцінка цінних паперів як 
фінансових активів здійснюється 
за справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, 
в ході якої був отриманий актив. 
Подальша оцінка паперів здійсню-
ється за справедливою вартістю.
За цінними паперами, 
справедливу вартість яких 
визначити неможливо, облік 
ведеться по собівартості, яка є 
ціною придбання або останньою 
справедливою вартістю на момент 
зміни оцінки.

Ринковий, дохід-
ний, витратний 

Офіційні біржові курси органі-
заторів торгів на дату оцінки, 

котирування аналогічних цінних 
паперів, дисконтовані потоки 

грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх спра-
ведливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, в ході якої 
був отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки.

Ринковий, 
дохідний

Офіційні біржові курси органі-
заторів торгів на дату оцінки, за 
відсутності визначеного біржо-
вого курсу на дату оцінки, ви-

користовується остання балансова 
вартість, ціни закриття біржового 

торгового дня, інформація з 
позабіржового ринку.

Дебіторська заборго-
ваність

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки.

Дохідний
Контрактні умови, ймовірність 

погашення, очікувані вхідні 
грошові потоки

Поточні зобов’язання
Первісна та подальша оцінка по-
точних зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення

Витратний
Контрактні умови, ймовірність 
погашення, очікувані вихідні 

грошові потоки

ПРИМІТКА 1.5. ОЦІНКА СТАТТЕЙ БАЛАНСУ
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви 

Товариства оприбутковуються та обліковуються за:
вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: ак-

тиви - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; 
зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою 
коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі зви-
чайної господарської діяльності;

справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити 
для придбання (обміну) таких активів; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене 
таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 
сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре 

поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, 
що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення 
вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та 
класифікації на предмет зменшення корисності;

амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, 
фінансове зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення), 
збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між пер-
вісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної 
ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення ко-
рисності. 

Окрім вказаних, в обліковій політиці Товариства залежно від характеру та змісту за-
вдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих 
груп активів і зобов’язань.

Активи і зобов’язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжи-
ті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні 
звітні періоди.

Основні засоби.
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби». 
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного вико-

ристання (експлуатації), установлений засіданням інвентаризаційної комісії, більше 
року. 

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з 
місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до викорис-
тання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від 
їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду. 

Ліквідаційна вартість — це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при 
його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням ви-
трат на його вибуття. Ліквідаційну вартість Товариство встановлює на кожний об’єкт осно-
вних засобів при введенні його в експлуатацію. 

В товаристві використовувати такі класи активів:
• будинки та споруди
• офісна техніка;
• меблі;
• інші основні засоби.
Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компо-

нентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду Товари-
ства різними способами, враховувати окремо.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх 
собівартістю. Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очі-
куваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямоліній-
ним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нара-
хування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив зна-
ходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений 
комісією. 

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: 
на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 
5 «Не поточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або 
на дату, з якої припиняється визнання його активом.

Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 

38 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних ак-
тивів.

Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням 
прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання об'єкта.

Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи із юридичних прав То-
вариства на актив, та відображається в актах (протоколах) постійно діючої інвентариза-
ційної комісії. 

Об'єктами нематеріальних активів станом на 31.12.2016р. є:
• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• ліцензія 
Ліцензія на здійснення фінансової діяльності є безстроковою. Вона не амортизуються, 

але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для оцінки таких ак-
тивів як безстрокових. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 
основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає од-
ному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».

В нашому Товаристві оренда класифікуються як операційна оренда. МСБО 17 «Оренда» 
до орендованого приміщення не застосовується з огляду на те, що оренда цього примі-
щення 12 місяців.

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: по-

дання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 
Інвестиції Товариства, обліковуються за амортизованою собівартістю, яка скла-

дається із собівартості придбання (виникнення), зменшеної на суму накопиченої 
амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розра-
хованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового 
списання внаслідок зменшення.Вартість частки інвестицій в інші Товариства дискон-
товано згідно депозитних ставок банків України, у зв’язку з відсутністю доходу від 
розміщення коштів.

Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості 

Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 
1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцін-
ка». 

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка вини кає в процесі фі-
нансової діяльності Товариства за умови підписання договору та внесення коштів. 

Неопераційна дебіторська заборгованість вини кає від операцій, не пов'язаних з опера-
ційною діяльністю Товариства. До неї відносяться позики, видані працівникам Товариства, 
та аванси різним організаціям.

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості 
Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 1 
«Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Дебіторська заборгованість класифікується:
1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу 

фінансових послуг;
2) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;
3) інша заборгованість.
Дебіторська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю і балансова вартість 

її зменшується шляхом застосування методу ефективного відсотка. Ефективна ставка від-
сотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів до 
строку погашення до поточної чистої балансової вартості фінансового активу.

Дебіторська заборгованість, яка виникає при продажу фінансових послуг та поточна 
дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією фінансових послуг, обліковуються 
за балансовою вартістю.

В обліку враховується заборгованість за претензіями у зв’язку з введенням в банки 
тимчасової адміністрації. На всю суму претензії нарахований резерв сумнівних боргів.

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінена за справедливою вартістю і балансо-
ва вартість її зменшується шляхом застосування методу ефективного відсотка. Ефективна 
ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових пла-
тежів до строку погашення до поточної чистої балансової вартості фінансового активу

Запаси.
Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Товариством для спожи-

вання у процесі здійснення діяльності (надання послуг), а також для забезпечення адмі-
ністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовірність 
отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а вартість 
запасів може бути достовірно визначена. 

Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
− господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення ді-

яльності Товариства, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);
− малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються Това-

риством не більше одного року (незалежно від їх вартості).
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У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки 
бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, 
з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші 
обов’язкові платежі.

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку за первісною 
вартістю і переоцінці не підлягають.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товариства проводиться у відповід-
ності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

При відпуску запасів в користування та іншому вибутті у Товариства використовуються 
метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».

Грошові кошти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, 

грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення 
не більше трьох місяців.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які віль-
но конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик 
зміни вартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові ко-
шти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного 
банку України на день складання фінансової звітності. Курсові різниці, які виникають вна-
слідок різниці оцінки активів та зобов’язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, 
на дату первісного визнання і дату складання фінансового звіту відображаються як дохід 
або витрати періоду, в якому вони виникають.

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках та готівки в касі.
Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відобра-

жаються 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 відображають-
ся у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим під-
сумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 
37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Акціонерний та інший капітали
Статутний капітал Товариства сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного ка-

піталу зафіксовано в Статуті Товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється за 
рішенням Загальних зборів акціонерів.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням За-
гальних зборів акціонерів та відповідно до Статуту Товариства.

Прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати податків і 
обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, 
збільшення капіталу та виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів ак-
ціонерів. 

Резервний капітал (фонд) 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 чистого прибутку Товариства до досягнення ви-
значеного розміру. 

Зобов’язання та забезпечення.
Облік і визнання зобов´язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 

37 «Забезпечення, умовні зобов´язання та умовні активи». 
Зобов'язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення понад 12 

місяців) та поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній (справед-

ливій) вартості. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за 

первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або по-
слуг. 

Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до 
складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу 
залишається менше 365 днів. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юри-
дичні 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 ста-
ном на початок року.

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 від-

пустки 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 за-
безпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової ді-
яльності; 

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 при-
бутку, 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 Держав-

ного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством 
України

Доходи та витрати
Доходи Товариства визнаються відповідно до МСБО 18 «Дохід». Доходи та витрати ви-

знаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надхо-

дження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, резуль-
татом 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:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у фор-
мі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансо-
вими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) 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 оці-

нити.
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 виника-
ють зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

ПРИМІТКА 1.6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні кла-
си валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-
основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвес-
тиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витра-
ти на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, 
відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому 
числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, ін-
ших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та 
дивіденди.

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в ре-
зультаті отримання та погашення позик.

Грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання, Товариство не 
має.

ПРИМІТКА 1.7.ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Товариство складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному 

капіталі відповідно до МСБО1. Звіт про власний капітал за 2016р. включає таку інформа-
цію:

- загальний сукупний прибуток за період;
- для нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перера-

хунку, визнаного відповідно до МСБО 8;
- зміни в результаті отриманого прибутку (збитку).
ПРИМІТКА 1.8. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ
Протягом 2016 року Товариство здійснювало діяльність в одному географічному та біз-

нес сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не 
готувався. 

У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність 
відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти». 

ПРИМІТКА 1.9. РИЗИК ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень 

інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це ство-
рило передумови для виникнення питання необхідності проведення перерахунку фінан-
сової звітності згідно з МСБО 29 за 2016 рік.

Під час складання фінансової звітності Товариство проаналізувало критерії, які характе-
ризують показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а саме: 

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі 
немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані 
в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спромож-
ності; 

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій оди-
ниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій 
валюті; 

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які 
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки 
платежу, навіть якщо цей строк є коротким; 

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; 
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або пере-

вищує цей рівень. 
Також Товариство врахувало додаткові важливі фактори, такі як  динаміка змін рівня 

інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році – 12,4%. Така динаміка 
може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій підставі, 
що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних про-
цесів.

Спираючись на проведений аналіз та висновки Української асоціації інвестиційного 
бізнесу дійшли висновку, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) парагра-
фа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується 
гіперінфляцією. Так як, швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ по-
низити облікову ставку 6 разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, 
у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім цього, 
індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 
100%.

Тож, згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції» управлінським  персоналом Товариство  прийнято рішення не про-
водити перерахунок фінансової звітності за 2016 рік.

ПРИМІТКА 2. РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТНОСТІ. 
ПРИМІТКА 2.1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. 
Нематеріальні активи відображені в звіті про фінансовий стан ТОВ «ФК «Дніпробуд» по 

балансовій вартості, що складається як різниця вартості придбання активів і накопиченої 
амортизації. 

Станом на 31 грудня року, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 рр. ТОВ «ФК «Дніпробуд» 
обліковувались нематеріальні активи за групами у таких сумах (тис. грн.): 

Нематеріальні 
активи 2016р. 2015р.

Комп’ютерні програми 1:С 8.3 2 2
Ліцензія 98 98
Разом: 100 100

У звітному періоді нараховано амортизації в сумі 45 тис. грн., а за аналогічний період 
попереднього року - в сумі 43 тис. грн. У 2016 році із групи нематеріальних активів був 
списаний сайт Товариства, як не діючий.

Самостійно ТОВ «ФК «Дніпробуд» нематеріальні активи у звітному періоді не створюва-
лися. Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні. 

Нематеріальні активи, оформлені у заставу, відсутні. Капіталізація витрат на позики, що 
відносяться до придбання (створення) нематеріальних активів (п.8 МСБО/IAS № 23 «Ви-
трати на позики»), не здійснювалася. 

ПРИМІТКА 2.2 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ. 
Всі основні засоби відображені за собівартістю (первісна вартість за мінусом зносу). 

Первісна вартість основних засобів на 31 грудня років, що закінчилися 31 грудня 2016 і 
2015 рр. по кожній з груп основних засобів становила (тис. грн.): 

Основні засоби 2016р. 2015р.
Будинки та споруди (офісне приміщення) 1 700 1 700
Машини та обладнання (офісне та комп’ютерне обладнання) 79 79
Інструменти,прилади та інвентар (меблі та інвентар) 78 78
Разом: 1 857 1 857

Знос (амортизація) всіх груп основних засобів нараховується з використанням прямолі-
нійного методу відповідно до наступної таблиці:

Групи Строки корисного 
використання (роки)

Група 3 - будівлі 20
Група 4 – машини та обладнення 5
Група 6 – інструменти, прилади, інвентар, меблі 5

Знос (амортизація) основних засобів нараховується щомісячно. Станом на 31 грудня 
2016 р. нараховано амортизації на суму 328 тис. грн., а за аналогічний період попередньо-
го року - в сумі 270 тис. грн. 

Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов`язаних з поліпшенням 
об`єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), яке 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від вико-
ристання об`єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується, амортизу-
ється, з використанням прямолінійного методу за тими ж річними ставками, що й відпо-
відні основні засоби. 

Інвестиції у капітальне будівництво за звітний період відсутні. Капіталізація витрат 
на позики, що відносяться до придбання (створення) об´єктів основних засобів (п.8 
МСБО/IAS № 23 «Витрати на позики»), не здійснювалася. Основні засоби, щодо яких 
існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні. Основні засоби, придбані 
за рахунок цільового фінансування, відсутні. Основні засоби, передані у заставу, від-
сутні. Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, 
відсутні. 

ПРИМІТКА 2.3. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.
На звітну дату 31 грудня 2016 року Товариство обліковує довгострокові фінансові інвес-

тиції (прості іменні акції) за справедливою вартістю -6 060 тис.грн., а також вартість век-
селя з урахуванням знецінення фінансової інвестиції - 32 тис.грн. Збитки від знецінення 
склали – 41 тис.грн.

Фінансові інвестиції – це цінні папери у вигляді простих іменних акцій емітента ПАТ «ФК 
«Авангард» та вексель придбаний у емітента ТОВ «Управління капітального будівництва».

У 2016 році, згідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти:розкриття та подання» фінансові 
інвестиції перенесені з поточних до довгострокових тому, що вони утримуються більше 
одного року і не можуть бути реалізовані в будь-який момент.

За аналогічний період 2015 року інші довгострокові фінансові інвестиції Товариства 
представлені справедливою вартістю придбаного простого векселя ТОВ «Управління ка-
пітального будівництва», номінальна вартість якого складала 5 999,5 тис.грн. Товариство 
має намір утримувати цей вексель протягом довгострокового часу. Протягом звітного пе-
ріоду за рік 2016 року довгострокові фінансові інвестиції додатково не надходили. 

ПРИМІТКА 2.4. ЗАПАСИ.
Одиницею запасів для бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «Дніпробуд» визначила окремі 

найменування запасів з розбивкою на види й групи. Оприбуткування здійснювалося за 
первісною вартістю, визначеній згідно МСБО № 2. При вибутті запаси оцінювалися мето-
дом ФІФО. Оцінка запасів на дату балансу визначалася по їх первісній вартості. 

Залишок запасів на кінець років, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 рр. по кожному з 
компонентів становила (тис. грн.):

Запаси 2016 2015
Канцтовари 3 5
Разом: 3 5

Придбано виробничих запасів за звітний період на суму 10,0 тис. грн., використано в 
господарській діяльності на суму 12,0 тис. грн.

За аналогічний період 2015 року було придбано виробничих запасів на суму 11,0 тис. 
грн., використано на суму 11 тис. грн. Запаси, що оформлені в заставу, на кінець звітного 
періоду відсутні. 

ПРИМІТКА 2.5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Ні аванси одержані, ні аванси видані, ні переплачені податки, збори та обов’язкові пла-

тежі не є фінансовими активами та фінансовими забов`язаннями. Ці суми визнаються за 
первісно отриманими (сплаченими) сумами.

Інші нефінансові активи 2016 2015
Видані аванси 0 12
Разом: 0 12

Поточна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнавалася ТОВ «ФК «Дніпро-
буд» активом одночасно з визнанням доходу від реалізації фінансових послуг і оцінюва-
лася за первісною вартістю згідно вимог МСБО №18 «Дохід». 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31 грудня 
2016 року 42 тис.грн. - це відсотки нараховані за розміщення грошових коштів на депозит-
ному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк».

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату балансу оцінювалися за 
чистою реалізаційною вартістю. 

Первісна вартість іншої дебіторської заборгованості на дату балансу оцінювалась як 
чиста реалізаційна вартість. Загальна сума поточної дебіторської заборгованості у порів-
нянні з початком звітного періоду зменшилась на 542 тис. грн. та склала 2 тис. грн., в т.ч. 
дебіторська заборгованість за надані послуги – 2 тис. грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2016 2015
Розрахунки з забудовником з фінансування будівництва (безвідсоткова позика) - 500
Розрахунки за послуги 19 18
Дебіторська заборгованість забудовника ТОВ «Вектор ЛТД» 51 51
Видавничий дім «Україна Бізнес» 2 -
Резерв від знецінення заборгованості (70) (25)
Разом: 2 544

Інша дебіторська заборгованість – це інші непохідні фінансові активи. Дебіторська за-
боргованість визнається в разі виникнення права на утримання платежу згідно з договору 
або іншого юридичного права.

Товариство аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення окремо по кож-
ному контрагенту та створює резерв на знецінення по кожному боржнику аналізуючи його 
платоспроможність.

У звітному періоді Товарисством нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 45 тис. 
грн. за дебіторською заборгованістю:
 ТОВ «Вектор ЛТД» - 26 тис.грн., який перебуває у стані банкрутства . 
 ТОВ «Житлопобут 2007» - 19 тис.грн.
За аналогічний період 2015 року, резерв під знецінення заборгованості ТОВ «Вектор 

ЛТД», нараховано 25 тис.грн.
ПРИМІТКА 2.6. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

Фінансові інвестиції 2016 2015
Кошти на депозитних рахунках у банках, що розміщені на термін 
більше 30 днів 0 3 000

Прості акції ПАТ ФК «Авангард» 0 6 001
Разом: 0 9 001

У 2016 році поточні фінансові інвестиції перекласифіковані у довгострокові. В обліку і 
звітності довгострокові фінансові інвестиції відображаються у складі необоротних активів 
у сумі 6 001 тис.грн. станом на 31 грудня 2016 року. За аналогічний період 2015 року у по-
точних фінансових інвестиціях Товариство обліковувало кошти на депозитах – 3 000 тис.
грн., прості акції ПАТ ФК «Авангард», які оцінені за справедливою вартістю.

ПРИМІТКА 2.7. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ. 
Гроші та їх еквіваленти на 31 грудня років, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 рр. 

включають (тис. грн.): 
Грошові кошти 2016 2015

Поточні рахунки у національній валюті 1 725 91
Депозитні рахунки в банках до запитання в національній валюті 2 500 -
Разом: 4 225 91

Кошти на поточному рахунку зберігаються переважно у ПАТ АКБ «Львів», а кошти на 
депозитному рахунку зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк». 

Товариство створило резерв знецінення 1 тис.грн. у зв’язку з тим, що у ПАТ Банку 
«Контракт» відкликали банківську ліцензію та розпочали процедуру ліквідації.

За ананалогічний період 2015 року грошові кошти ПАТ Банк «Контракт» обліковувалися 
як інші необоротні активи в сумі 1 тис.грн. 

ПРИМІТКА 2.8. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ.
Інші оборотні активи на балансі ТОВ «ФК «Дніпробуд» відсутні.
ПРИМІТКА 2.9.УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» здійснює управління майном. Станом на 31 грудня 2016р. Товари-

ство має три ФФБ (фонд фінансування будівництва) типу А:

Об`єкт будівництва, щодо яких знаходиться майно 
Довірителів в управлінні

Сума залучених 
коштів в управ-
ління станом на 

31.12.2016р.(тис.грн.)

Сума залучених 
коштів в управ-
ління станом на 

31.12.2015р.(тис.грн.)
Будинок по вул. Ватутіна 34, с.Нові Петрівці, Вишгородський 
р-н, Київська обл.. - 26893

Будинок по вул. Заводська 50, смт Немішаєве, Бородянський 
р-н, Київська обл.. 2219 2219

Будинок по вул. Шкільна 64, м. Вишгород, Київська обл. - -
Будинок по вул. Європейська 1, с.Нові Петрівці, Вишгород-
ський р-н, Київська обл. 18173 3212

Разом: 20392 32324
У 2016 році закрито функціонування ФФБ №1001380001, місце знаходження: Київська 

обл., Вишгородський р-н, с.Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 34. Нові ФФБ не створювалися.
Облік коштів, внесених Довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих 

Управителем з ФФБ на фінансування будівництва, відокремлюються від власного майна 
Товариства, а токож від інших фондів. Облік майна, що перебуває в управлінні, Товариство 
веде за об`єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

ПРИМІТКА 2.10. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ. 
Станом на 31 грудня 2016р. власний капітал ТОВ «Фінансова компанія «Дніпробуд» (на-

далі - ТОВ «ФК «Дніпробуд») включає такі компоненти: 
• Зареєстрований капітал. 
• Резервний капітал. 
• Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 
Зареєстрований капітал. 
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Товариство засновано на спільній частковій власності фізичних та юридичних осіб, має 
статутний капітал у розмірі 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень 00 коп.). Статут-
ний капітал розділений на 4 частки між учасниками у відсотковому співвідношені. Зареє-
стрований капітал сплачено повністю грошовими коштами.

Згідно вимог законодавства України стосовно можливості зміни статутного капіталу 
тільки у разі проведення відповідних реєстраційних змін, коригування, які необхідно було 
провести згідно із МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах інфляції», не виконувалися. 

Резервний капітал.
Станом на 31 грудня 2016 р. розмір резервного капіталу складає 77 тис. грн. В 2016 році 

резервний капітал було збільшено на 29 тис. грн. 
Власний капітал ТОВ «ФК «Дніпробуд» у порівнянні з початком поточного року збіль-

шився на 586 тис. грн. та склав 11 696 тис. грн. Збільшення власного капіталу відбулось за 
рахунок зростання прибутку на суму 586 тис. грн.

ПРИМІТКА 2.11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ. 
Забезпечення у звітному періоді визнавались й обліковувались відповідно до МСФО № 

37 «Забезпечення» умовні зобов’язання та умовні «активи», тобто як зобов’язання з неви-
значеними строками або сумами. 

Залишок довгострокових забов`язань на виплату відпусток працівникам станом на 
31.12.2016 р. становлять 178 тис.грн., на 31.12.2015 р. - 176 тис. грн. У 2016 році дона-
раховано 2 тис.грн. невикористаних відпусток.

Станом на 31.12.2016 р. поточні забов`язання за невикористаними відпусоками станов-
лять 47 тис.грн., на 31.12.2015 р. поточні забов`язання становили 44 тис.грн.( нараховано 
відпусток 55 тис.грн., використано 52 тис.грн.). 

ПРИМІТКА 2.12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 
Станом на 31 грудня 2016 року до складу забов`язань відноситься кредиторська забор-

гованість за комунальні послуги і послуги зв`язку на суму 1 тис.грн., розрахунки з податку 
на прибуток за 2016 рік - 26 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2015 р. до поточних забов`язань Товариства відносилися розрахун-
ки за оренду офіса в сумі 40 тис.грн. 

ПРИМІТКА 2.13. ДОХІД.
За звітний період 2016 року валовий дохід (виручка) від реалізації послуг складає в сумі 

788 тис. грн. За аналогічний період попереднього 2015 року - 181 тис. грн. 
Інші операційні доходи за 2016 рік включають відсотки, отримані за розміщення коштів 

на депозитному рахунку, відсотки одержані на залишок коштів на поточному рахунку - 
1 106 тис.грн. В 2015 році відсотки, отримані за розміщення коштів на депозитному рахун-
ку в сумі 777 тис.грн. були відображені як фінансові доходи.

Інші операційні доходи за 2015 рік включали відсотки одержані на залишок коштів на 
поточному рахунку - 31 тис.грн.

ПРИМІТКА 2.14. ВИТРАТИ
Елементи операційних витрат за 2016 рік є наступними:

Найменування показника За звітний період
(2016 )

За минулий рік
(2015)

Матеріальні затрати 12 0
Витрати на оплату праці 685 930
Витрати на соціальні заходи 151 310
Амортизація 70 86
Інші операційні витрати 392 368
Разом: 1 310 1 694

До інших витрат Товариства у 2016 р., віднесено знецінення фінансових інвестицій (век-
селя) на суму 41 тис.грн.

ПРИМІТКА 2.15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рік, розрахованої за правилами Податкового кодексу України.
Поточний податок на прибуток визначається Товариством виходячи з оподатковуваного 

прибутку за рік, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку.
Формула для визначення об’єкта оподаткування виглядає так:
Об’єкт оподаткування = Фінансовий результат до оподаткування, розрахова-

ний за правилами бухгалтерського обліку ( -) Податкові збитки минулих років 
Формула для обчислення податку на прибуток:
Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування
де: Основна ставка податку – 18%
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток ТОВ «ФК «Дні-

пробуд» здійснюється на загальних підставах. 
Поточний податок на прибуток у 2016 році складає 26 тис.грн. 
Чистий фінансовий результат: прибуток Товариства за 2016 рік складає 577 тис.грн. 
ПРИМІТКА 2.16. ДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ. 
Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є позитивне 

значення руху грошових коштів в сумі – 4134 тис. грн., в тому числі: від операційної ді-
яльності – 1134 тис.грн., від інвестиційної діяльності – 3000 тис.грн. 

ПРИМІТКА 2.17. ДО ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ. 
Власний капітал ТОВ «ФК «Дніпробуд» у порівнянні з початком поточного року збіль-

шився на 586 тис. грн. та склав 11 696 тис. грн. Збільшення власного капіталу відбулось за 
рахунок зростання прибутку на суму 586 тис. грн. 

Інформація про засновників ТОВ «ФК «Дніпробуд» та їх частка в капіталі ТОВ «ФК «Дні-
пробуд»:

Учасники Частка володіння (%)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Управління 
капітального будівництва» 76 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРП» 10,4 %
Громадянка України Палеха Тетяна Савівна 9,1 %
Громадянин України Палеха Петро Костянтинович 4,5 %

У звітному 2016 році дивіденди не нараховувалися. 
ПРИМІТКА 3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ. 
До пов'язаних сторін або операцій зі пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

(переглянутому у 2009 році) «Розкриття інформації про пов'язані сторони», відносяться:
а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із суб'єктом 

господарювання, що звітує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над 

ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;
• є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, 

або материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо 

виконується будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, 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 підпри-
ємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного 
підприємства 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 господа-

рювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього 
суб'єкта господарювання;

• суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності праців-
ників або суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, 
який є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує.

Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-
спонсори також є пов'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує;

• суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, ви-
значеної в пункті а);

• особа, визначена в підпункті першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт госпо-
дарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання 
(або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага нада-
ється змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі.

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2016 пов'язаними сторонами Товариства були 
учасники та провідний управлінський персонал. 

ТОВ «ФК «Дніпробуд» не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі ви-
плати працівникам обумовлені колективним договором. 

У 2016 році Товариство мало такі обороти та залишки за операціями з пов'язаними сто-
ронами:

Стаття Оборот за 2016 рік, тис. грн.

Адміністративні витрати (витрати на провідний управлінський персонал) (451)

ПРИМІТКА 4. УМОВНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ І ЗОБОВ´ЯЗАННЯ. 
Загальні економічні умови 
За період від дати фінансової звітності до дати її затвердження й подання регуля-

тору, стан економіки України продовжував погіршуватись внаслідок тривалої полі-
тичної та економічної кризи, веденням АТО та неоголошених воєнних дій. На сьогодні 
економічні умови функціонування суб’єктів господарювання є важкими, що спричи-
нено різкими коливаннями з трендом до знецінення національної валюти, відтоком 
капіталу з України, згортанням ринків з реалізації товарів й послуг та іншими нега-
тивними факторами. 

Відповідність діяльності законодавству
Керівництво вважає, що діяльність ТОВ «ФК «Дніпробуд» здійснюється у повній відпо-

відності з діючим законодавством, що регулює його діяльність на ринку фінансових по-
слуг. 

Однак не може бути впевненості у тому, що регуляторні органи, зокрема Нацкомфінпос-
луг, не матимуть іншої думки щодо відповідності діяльності ТОВ «ФК «Дніпробуд» вимо-
гам чинного законодавства та не застосують штрафні санкції. У даній фінансовій звітності 
не були створені резерви щодо потенційних штрафів, пов’язаних з діяльністю ТОВ «ФК 
«Дніпробуд» на ринку фінансових послуг. 

Оподаткування 
Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне 

тлумачення норм і вимог, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом неста-
більному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами 
різних аспектів господарської діяльності, ТОВ «ФК «Дніпробуд», можливо, буде змушена 
визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи 
піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва ТОВ «ФК «Дніпро-
буд». Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів 
збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам. На думку 
керівництва, ТОВ «ФК «Дніпробуд» сплатила усі податкові зобов’язання, тому ця фінансова 
звітність не містить резервів на покриття податкових збитків. 

Пенсії та пенсійні плани 
Працівники отримують право на пенсійні виплати з державного пенсійного фонду у сумі 

накопичених платежів згідно з пенсійним законодавством України. ТОВ «ФК «Дніпробуд», 
як роботодавець, здійснює поточні внески на загальнообов´язкове державне пенсійне 
страхування, які розраховуються як відсоток від нарахованої у поточному періоді суми 
заробітної плати своїх працівників. Станом на дату балансу ТОВ «ФК «Дніпробуд» немає 
жодних інших зобов’язань із виплати пенсійних, страхових або інших компенсаційних ви-
плат перед своїми теперішніми або колишніми працівниками. 

Судові позови 
Протягом звітного року у Товариства не виникало зобов'язань, що пов'язані з розглядом 

судових справ, учасником яких є Товариство, та які можуть вплинути на фінансовий стан 
Товариства. Судові позови до Товариства, у тому числі щодо надання фінансових послуг, 
відсутні.

ПРИМІТКА 5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» володіє різними фінансовими активами, які включають пере-

важно дебіторську заборгованість по розрахунках за нарахованим доходами та іншу 
дебіторську заборгованість, а також грошові кошти, що виникають безпосередньо в ході 
господарської діяльності ТОВ «ФК «Дніпробуд». Основними ризиками, притаманними 
фінансовим інструментам ТОВ «ФК «Дніпробуд», є валютний ризик, ризик ліквідності та 
ризик достатності капіталу. Процес управління ризиками здійснюється під безпосереднім 
щоденним контролем керівництва ТОВ «ФК «Дніпробуд», при цьому всі стратегічні рішен-
ня орієнтовані на своєчасне виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та управління. 

Валютний ризик 
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту ко-

ливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Керівництво ТОВ «ФК «Дніпробуд» 
враховує інформацію про зміну валютних курсів. 

ПРИМІТКА 6. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Організація роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у 2016 році 

здійснювалась на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю), за-
твердженого від 03 листопада 2014 року, протокол загальних зборів учасників № 23.

Відповідно до вимог Положення Служба внутрішнього аудиту (контролю) має такі 
основні завдання: річне планування завдань Служби внутрішнього аудиту (контролю); 
реалізація завдань згідно із затвердженим планом; своєчасне надання звітів керів-
ництву Товариства; сприяння органам управління Товариства в покращенні системи 
управління Товариством; моніторинг впровадження структурними підрозділами Това-
риства прийнятих рекомендацій; виявлення сфер потенційних збитків для фінансової 
установи, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння 
коштів фінансової установи; взаємодія із зовнішніми аудиторами; аналіз висновків 
зовнішніх аудиторів та здійснення моніторингу виконання рекомендацій зовнішніх 
аудиторів; взаємодія з іншими підрозділами Товариства у сфері організації контролю 
і моніторингу системи управління Товариством; участь в службових розслідуваннях 
та інформування органів управління Товариства про результати таких розслідувань; 
розробка та впровадження програм оцінки і підвищення якості внутрішнього аудиту 
(контролю).

Внутрішній аудитор звітує перед керівництвом Товариства: за результатами кож-
ного календарного року – шляхом надання звіту про результати діяльності Служби 
внутрішнього аудиту (контролю) за рік; про дотримання організаційної незалеж-
ності внутрішнього аудитора – щонайменше один раз на три роки; про результати 
проведених спеціальних аудитів та розслідувань – одразу після їх проведення; про 
необхідність внесення змін та доповнень до Положення – за результатами кожного 
календарного року.

Всі звіти та висновки за результатами аудиторських перевірок та рекомендації, надані 
внутрішнім аудитором, своєчасно доводяться до відома керівника Товариства одразу піс-
ля завершення перевірок для ознайомлення, надання відповідних коментарів/пояснень 
та виправлення недоліків у роботі підрозділів Товариства. 

ПРИМІТКА 7. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.
Протягом звітного періоді діяльність ТОВ «ФК «Дніпробуд» була безперервною. Засте-

реження управлінського персоналу ТОВ «ФК «Дніпробуд» відносно його здатності продо-
вжувати свою діяльність на безперервній основі відсутні. 

ПРИМІТКА 8. ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності, що від-

повідає критеріям припиненої діяльності, немає. 
ПРИМІТКА 9. ПОДІЇ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ.
Інформація відповідно до МСБО № 10 «Події після звітного періоду»
Подій після звітного періоду – сприятливих та несприятливих подій, які відбувались з 

кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску – не було.
Подій, які вимагають коригування після звітного періоду, коли Товариству слід коригу-

вати суми, визнані у фінансовій звітності, або визнавати раніше не визнані статті не було, 
а саме:

1) рішень після звітного періоду в судовій справі, яке підтверджує, що Товариство мало 
теперішню заборгованість на кінець звітного періоду;

2) отримання інформації після звітного періоду, яка свідчить, що корисність активу 
зменшилася на кінець звітного періоду або що суму раніше визнаного збитку від змен-
шення корисності цього активу треба коригувати, а саме: 

- не було банкрутства замовників, яке сталося після звітного періоду, що підтверджує, 
як правило, що збиток за торговельною дебіторською заборгованістю вже існував на кі-
нець звітного періоду і що суб'єктові господарювання слід коригувати балансову вартість 
торговельної дебіторської заборгованості;

- не було банкрутства замовників, яке сталося після звітного періоду, що підтверджує, 
як правило, що збиток за торговельною дебіторською заборгованістю вже існував на кі-
нець звітного періоду і що суб'єктові господарювання слід коригувати балансову вартість 
торговельної дебіторської заборгованості;

- не було продажу запасів після звітного періоду, що може свідчити про їхню чисту вар-
тість реалізації на кінець звітного періоду.

- не було визначення після звітного періоду собівартості придбаних активів або надхо-
джень від проданих активів до кінця звітного періоду;

- не було визначення після звітного періоду суми прибутку за програмою участі в при-
бутках Товариства або визначення виплат бонусів не було викриття шахрайства або по-
милок, яке свідчить, що фінансова звітність була неправильною.

Директор  _______________  Палеха П.К.

Головний бухгалтер  _______________  Поддубна В.Г.
МП

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» 
станом на 31 грудня 2016 року.

1. Вступний параграф
1.1.Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Дніпробуд»

Код ЄДРПОУ 34817818
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 30/39 оф. № 21

Номер і дата свідоцтва про державну 
реєстрацію

09.01.2007 р.
Подільська районна у місті Києві державна адміністрація 
№ 1 071 102 0000 022309

Основний вид діяльності 66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Ліцензія

Ліцензія на провадження діяльності із залучення 
коштів установників управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або 
здійснення операцій з нерухомості, видана Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг згідно Розпорядження № 499 від 
03.03.2016 р.

Податковий статус
Товариство перебуває на загальній системі оподаткування 
і є платником податку на прибуток, але не платником 
податку на додану вартість

Кількість працівників станом на 
31.12.2016р. 8

Керівник Директор – Палеха Петро Костянтинович
Головний бухгалтер Поддубна Валентина Григорівна

Банківські реквізити :
№ п/р МФО Назва банку Місто
26501062524003 325268 ПАТ АКБ «Львів» Київ

1.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової по-
літики

Ми провели перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Дніпробуд», (далі - Товариство), станом на 31 грудня 2016 року, які 
згідно з пунктом 8 МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та наказу Міністерства фінансів 
України від 28 березня 2013р. № 433 включають такі компоненти: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
• Звіт про рух грошових коштів (прямим методом);
• Звіт про власний капітал ( Звіт про зміни у власному капіталі);
• Примітки до річної фінансової звітності. 
Ми також перевірили звітність Товариства до Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка складена відповідно Розпоряджен-
ня Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження 
Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також 
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є 
фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими ак-
тами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 27.01.2004  
N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004р. за № 431/9030 ( у ре-
дакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 12 серпня 2005р. № 4451)

Ми провели аудит 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 надан-
ня впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, 
прийнятих в якості Національних стан дартів аудиту рішенням Аудиторської палати 
України № 320/1 від 29 грудня 2015 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Мо-
дифікація 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 «Від-
повідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також 
зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання об-
ґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут тєвих викривлень. Аудит 
включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу ють суми й розкриття ін-
формації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих прин ципів бухгалтерського об-
ліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку 
загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», 
що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У проце-
сі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність 
інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необ-
хідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є 
сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які 
виконувались в процесі аудиту. 

У своїй роботі аудитори використовували 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 тесту-
вання 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 пері-
оду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцін-
ку цих ризиків, аудитори розглядали 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 ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнят-
ність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 
фінансової звітності. 

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 
можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттє-
вих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для 
висловлення аудиторської думки. 

Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про аудиторську 
діяльність», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг», «Про фінансово-кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» , Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (ви-
дання 2014 року), а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 
«Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів».

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством, є законо-
давство України та Міжнародні стандарти фінансової звітності ( далі - МСФЗ).

Фінансова звітність Товариства за 2016р. складена із застосуванням Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності, чинними протягом звітного періоду.

Особливості складання фінансової звітності Товариства за МСФЗ у перші звітні періоди 
визначає МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності».  

Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік застосовані МСФЗ, чинні на 
31грудня 2016р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1. 

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2016 р. є першою фінансовою звітніс-
тю, складеною за МСФЗ.
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Фінансова звітність за 2016 р. складена відповідно до змін, внесених Законом № 
3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.99 р. № 996-XIV (п. 12.2 ст. 121), п. 2 Порядку подання фінансової звітності, за-
твердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, наказу Міністерства фінансів 
України від 28 березня 2013р. № 433 «Методичні рекомендації щодо заповнення форм 
фінансової звітності».

Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством визначена 
облікова політика.

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтер-
ського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товари-
ством для складання та подання фінансової звітності. 

Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламен-
тація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій 
обробки облікової інформації та документообігу. 

Обрана Товариством облікова політика: 
• забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку; 
• визначає систему ведення бухгалтерського обліку; 
• закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, 

управлінського та податкового обліку; 
• відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку; 
• направлена на повне задоволення потреб управління Товариством; 
• сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій; 
• забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій; 
• встановлює правила документообігу; 
• затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку; 
• визначає технологію обробки облікової інформації. 
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і валютою по-

дання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч. 
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фі-

нансової звітності та облікової політики Товариства, яка затверджена наказом директора 
Товариства.

Річна фінансова звітність Товариства складена на підставі даних бухгалтерського обліку 
Товариства станом на кінець останнього дня звітного 2016 року. 

Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгал-
терського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає ви-
могам МСФЗ.

2. Відповідальність управлінського персоналу Товариства за фінансову 
звітність

Управлінський персонал Товариства, в особі відповідальних посадових осіб, несе відпо-
відальність, зазначену у параграфі 6(б) МСА 210 «Узгодження завдань з аудиту»:

• за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2016р. відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку;

• за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень уна-
слідок шахрайства або помилки;

• за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала ауди-
ту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством разом з фінансовою звітністю 
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг; 

• за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безпе-
рервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності 
Товариства у відповідності з вимогами МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 
проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту».

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність також за:
• початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
• правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій;
• доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
• методологію та організацію бухгалтерського обліку;
• управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документа-

цію.
3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі 
результатів проведеного нами аудиту. 

Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокре-
ма, МСА 700 « Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи 
та параграфи інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність ау-
дитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову 
звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності».

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів 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 розглядали ті 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 господа-
рювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнят-
ність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального по-
дання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки.

4. Висловлення думки аудитора 
4.1. Питання, що не впливають на думку аудитора 
Діяльність фінансових компаній в Україні відбувалась та відбувається в умовах 

пов’язаних з економічними, соціальними та політичними викликами, яких зазнала та за-
знає Україна у 2014-2017 роках, недосконалості законодавства, зниження платоспромож-
ності та довіри до фондів фінансування будівництва. Зазначені обставини вплинули і на 
результати діяльності Товариства. 

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності 
до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариства продовжуватиме свою діяльність у 
близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.

Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертаємо увагу на існування 
обставин суттєвої невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої 
економічної політики в Україні, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації, 
яка може поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяль-
ність. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив 
на фінансовий стан Товариства.

4.2. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки, 

фактом неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань, слід врахувати 
можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки 
аудитора.

Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином.
4.3 Умовно - позитивна думка аудитора
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дні-
пробуд» станом на 31 грудня 2016 року, фінансові результати та рух грошових коштів за 
рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до застосованої концептуальної основи 
фінансової звітності згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського 
обліку і звітності в Україні.

5. Додаткова інформація щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпробуд»

5.1. Особливості діяльності Товариства
На сьогоднішній день досить поширеним і ефективним способом інвестування в житло-

ве будівництво є використання фондів фінансування будівництва.
Відповідно до Закону про фінансово-кредитні механізми фонд фінансування будівни-

цтва не є юридичною особою, а являє собою кошти, передані управителю фонду фінансу-
вання будівництва в управління. 

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону про фінансово-кредитні механізми фонд фінансування бу-
дівництва створює за власною ініціативою фінансова установа (управитель ФФБ), яка по-

винна відповідати вимогам цього Закону. Такою фінансовою установою за Законом про 
фінансово-кредитні механізми виступає фінансова компанія «Дніпробуд».

ТОВ «ФК «Дніпробуд» здійснюючи управління майном станом на 31 грудня 2016р. має 
три ФФБ (фонд фінансування будівництва) типу А:

Об`єкт будівництва, щодо яких знаходиться 
майно Довірителів в управлінні

Сума залучених коштів 
в управління станом на 
31.12.2016р. (тис. грн.)

Сума залучених коштів 
в управління станом на 
01.01.2016р. (тис. грн.)

Будинок по вул. Ватутіна 34, с. Нові Петрівці, Вишго-
родський р-н, Київська обл. - 26893

Будинок по вул. Заводська 50, смт. Немішаєве, 
Бородянський р-н, Київська обл. 2219 2219

Будинок по вул. Європейська 1, с. Нові Петрівці, 
Вишгородський р-н, Київська обл. 18173 3212

Разом: 20392 32324

У 2016 році закрито функціонування ФФБ №1001380001, місце знаходження якого: Ки-
ївська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 34. Нові ФФБ не створю-
валися.

Згідно зі ст. 1030 ЦК, майно, передане в управління, відділене від іншого майна 
установника і від майна управителя. Тобто майно, передане в управління, врахову-
ється в управителя в окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Роз-
рахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському 
рахунку.

5.2. Основні положення облікової політики
Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. є першою фінансовою 

звітністю, складеною за МСФЗ.
Фінансова звітність за 2016 р. складена відповідно до змін, внесених Законом 

№  3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.99 р. № 996-XIV (п. 12.2 ст. 121), п. 2 Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, наказу Міністерства фінансів 
України від 28 березня 2013р. № 433 «Методичні рекомендації щодо заповнення форм 
фінансової звітності».

Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітності в Україні», прийнятого 16 липня 1999 р. № 996-ХIV із застосу-
ванням комп`ютерної програми « 1 С 8.2». Товариством складений Наказ «Про облікову 
політику».

Організація і система бухгалтерського обліку відповідають розміру, структурі та іншим 
специфічним особливостям Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік в українських гривнях відповідно до вимог укра-
їнського законодавства. Наведена фінансова звітність складена на підставі даних бухгал-
терського обліку.

Звітним періодом Товариства є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
У своїх операціях Товариство використовує як функціональну валюту українську гривню, 

яка має значний вплив на операції Товариства. Тому в якості валюти оцінки для даної фі-
нансової звітності Товариство використовує українську гривню. Операції в інших валютах, 
не здійснювалися. 

Грошові кошти включають в себе гроші на рахунку у банку та касі Товариства.
Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які враховуються на балансі Товари-

ства, представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, дебіторською і креди-
торською заборгованостями, фінансовими вкладеннями та іншими зобов'язаннями. 
Облікова політика за їхнім визнанням та оцінка наведена у відповідних розділах 
Приміток.

5.3. Розкриття іншої інформації 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Для здійснення діяльність із залучення коштів установників управління майном для 

фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Товариство 
має відповідну ліцензію. 

Протягом строку дії ліцензії Товариство дотримується нормативів щодо ліквідності, 
власного капіталу, співвідношення залучених коштів та власного капіталу, якості активів 
та ризиковості операцій, установлених законодавством України, а також Ліцензійними 
умовами провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном 
для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затвер-
дженими розпорядженням Держфінпослуг 24.06.2004 р. № 1225. 

Формування управителем ФФБ оперативного резерву згідно зі ст. 13 Закону № 
978, а також дотримання вимог п.3.9 Ліцензійних умов розпорядження 1225, щодо необ-
хідності постійно дотримуватись розміру оперативного резерву не меншим 5 % коштів, 
залучених від Установників управління майном, виглядає таким чином: 

• ФФБ 7 (с. Нові Петрівці, вул. Ново-Київська) станом на 31 грудня 2016 року ця вимога 
дотримується. 

• ФФБ 2 (Київська обл.,Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Заводська 50) оператив-
ний резерв недоформований у зв`язку з невиконанням своїх зобов`язань Забудовником 
по поверненню грошових коштів, що були залучені по ФФБ 2. У березні 2017 року Упра-
витель доформував оперативний резерв власними коштами, перерахувавши 120 000,00 
грн. на рахунок ФФБ 2.Також в даний час оформлюються документи щодо заміни Забу-
довника.

Власний капітал та чисті активи Товариства
До статей власного капіталу Товариства входять:

(тис. грн.)
31.12.2016 01.01.2016

Статутний капітал 11000 11000
Резервний капітал 77 48
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 619 62
Разом капітал: 11696 11110

Розмір статутного капіталу Товариства, який за станом на 31.12.2016 р. складає 11 000 
тис. грн. відповідно до статутних документів, відповідає вимогам статті 4 Закону «Про 
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях 
з нерухомістю», та сплачений виключно грошовими коштами за офіційним курсом гривні 
до євро до початку залучення коштів від установників управління майном. Товариство 
засновано на спільній частковій власності фізичних та юридичних осіб, Статутний капітал 
розділений на 4 частки між учасниками у відсотковому співвідношенні. 

Власні активи Товариства забезпечили одержання чистого прибутку в сумі, достатній 
для формування резервного капіталу в розмірі 7% від Статутного капіталу Товариства ( 
відповідно до установчих документів він має складати 5 %). Станом на 31.12.2016 р. ре-
зервний капітал Товариства сформовано в розмірі 77 тис. грн.

У міжнародній практиці чисті активи розглядаються як синонім власного капіталу. Чисті 
активи – це активи товариства за винятком його зобов’язань (МСФЗ 3 «Об'єднання біз-
несу»).

Станом на 31 грудня 2016р. чисті активи Товариства складають:

Рядок Найменування показника
Значення показника на 
кінець звітного періоду 

( 31 грудня 2016 р.) 
тис. грн.

1 АКТИВИ
1.1. Необоротні активи 7 676
1.2. Оборотні активи 4 272
1.3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 0
1.4. Разом активи (рядок 1300 ф.№1) 11 948
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 178
2.2. Поточні зобов'язання і забезпечення 74

2.3. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття 0

2.4. Разом зобов’язань (сума рядків 1595, 1695, 1700, ф.№1) 252
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4) 11 696
4. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ, в тому числі: 11 000
4.1. Неоплачений капітал 0
4.2. Вилучений капітал 0

5.
Перевищення вартості чистих активів Товариства над розміром 
зареєстрованого статутного капіталу проводиться за формулою: 
(рядок 3 – рядок 4)

696

Таким чином, на думку аудитора, вартість чистих активів Товариства ста-
ном на 31 грудня 2016 року складає 11696 тис. грн., що перевищує розмір зареє-
строваного статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2016 року складає 
11000 тис. грн., на 696 тис. грн.

Товариством дотримується співвідношення суми залучених від довірителів коштів до 
власного капіталу Товариства.

Станом на 31 грудня 2016 р. залучені кошти довірителів становлять 20392 тис. грн.
Активи
Активи враховуються в балансі Товариства, коли є ймовірність надходження майбутніх 

економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути 
достовірно обчислена. 

Станом на 31 грудня 2016р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на по-
чаток 2016р. збільшилися на 578 тис. грн. і складають 11948 тис. грн. 

Найбільша питома вага в активах Товариства належить фінансовим інвестиціям (51,0 
%) та грошовим коштам (35,4 %). 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність 
розкриття Товариства інформації за видами активів вимогам МСФЗ.

Зобов'язання 
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізич-

ним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та її економіч-
них вигід. 

Станом на 31 грудня 2016р. загальні зобов'язання та забезпечення Товариства в порів-
нянні з даними на початок 2016р. зменшилися на 8 тис. грн. і складають 252 тис. грн. 

Найбільша питома вага в поточних зобов’язаннях Товариства належить довгостроко-
вим забезпеченням на оплату відпусток ( 70,6%).

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність 
розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

Фінансовий результат 
За звітний період 2016 року дохід від реалізації послуг склав 788 тис. грн. За аналогічний 

період попереднього 2015 року - 181 тис. грн. 
Інші операційні доходи за 2016 рік включають відсотки, отримані за розміщення коштів 

на депозитному рахунку та відсотки одержані на залишок коштів на поточному рахунку  - 
1 106 тис. грн.

Інші доходи (дооцінка довгострокових інвестицій до ринкової вартості) – 60 тис. грн.
Адміністративні витрати склали – 1263 тис. грн. Інші операційні витрати (резерв сумнів-

них боргів та податок на нерухомість) – 47 тис. грн., інші витрати (знецінення фінансових 
інвестицій (векселя)) – 41 тис. грн.

За результатами 2016 року Товариством отриманий прибуток в сумі 603 тис. грн., ви-
трати з податку на прибуток – 26 тис. грн., чистий прибуток – 577 тис. грн. За результатами 
2015 р. був отриманий збиток в сумі 707 тис. грн.

Рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошо-

вих коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на не-
тто  - основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної 
(інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витра-
ти на придбання оборотних активів, витрати на оплату праці персоналу, сплату податків, 
відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому 
числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, ін-
ших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та 
дивіденди.

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в ре-
зультаті отримання та погашення кредитів.

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є позитивне 
значення руху грошових коштів в сумі – 4134 тис. грн., в тому числі: від операційної ді-
яльності – позитивне значення – 1134 тис. грн., інвестиційної – позитивне – 3000 тис. 
грн., фінансової – 0 тис. грн. 

Операційні сегменти
Протягом 2016 року Товариство здійснювало діяльність в одному географічному та біз-

нес сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не 
готувався. 

На базі показників фінансової звітності аудитором розраховано основні фінансо-
ві показники, що характеризують діяльності Товариства відповідно до Ліцензійних 
умов.

Результати розрахунку наведені далі:

Показники на 31.12.2016 Нормативне 
значення

Коефіцієнт платоспроможності: (власний капітал управителя/ 
активи управителя) 0,98 >=0,08 

Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності: (грошові 
кошти та еквіваленти /поточні зобов’язання + доходи майбутніх 
періодів) 

57,09 >=0,2 

Коефіцієнт фінансової стійкості (співвідношення залучених 
і власних коштів): (залучені кошти від установників управління 
майном/ власний капітал управителя) 

0,02 =<50,0 

Чистий прибуток (збиток ) за 2016 рік (тис. грн.) 577 >=0 

Інші фінансові показники представлені в Довідці про фінансовий стан.
Події після звітного періоду 
Подій після звітного періоду - сприятливих та несприятливих події, які відбувались з кін-

ця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску - не було.
6. Основні відомості про аудиторську фірму 

Повна назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Оригінал»

Код ЄДРПОУ 22862145
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3

Реєстраційні дані:
Зареєстроване Дніпровською районною в м. Києві 
Державною адміністрацією 21 липня 1994р. за N 
1 067 105 0001 000401. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів

Свідоцтво № 0292, видане рішенням Аудиторської 
палати України № 98 від 26 січня 2001р. та рішенням 
Аудиторської палати України № 315/3 від 24 вересня 
2015р. продовжено термін чинності до 24 вересня 
2020р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості аудиторських послуг

Свідоцтво № 0232, видане рішенням Аудиторської 
палати України № 249/5 від 26 квітня 2012р.

Відповідність критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту

Рішення Аудиторської палати України від 31 січня 
2013р. № 264/3

Свідоцтво про включення до
 реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінан-
сових установ, видане Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Реєстраційний номер свідоцтва № 0006, строк дії з 08 
травня 2013р. до 24 вересня 2020р.

Керівник Ярошинська Світлана Василівна

Інформація про аудитора

Ярошинська Світлана Василівна
Сертифікат аудитора Серія А № 001914, виданий 
рішенням Аудиторської палати України
 № 15 від 27 травня 1994 р. та продовжений 
строком до 27 травня 2018 р. рішенням № 266/2 від 
04 квітня 2013р.

Контактні телефони
(044) 425-8755
(044) 425-8758
(044) 467-6982

Електронна адреса original@adamant.net

7. Основні відомості про договір на проведення аудиту
Дата и номер договору на проведення 
аудиту Договір № 39 від 23 грудня 2016 р.

Дата початку i дата закінчення проведення 
аудиту 24 лютого 2017 р. по 28 березня 2017 р.

Директор
ТОВ Аудиторська фірма «Оригінал»  С.В. Ярошинська

Сертифікат аудитора Серія А № 001914,
виданий рішенням Аудиторської палати України
№ 15 від 27 травня 1994 р. та
продовжений строком до 27 травня 2018 р.
рішенням № 266/2 від 04 квітня 2013р.

«28» березня 2017 року
04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3


