Витрати (дохід) з податку на прибуток

(6)

(3)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300
2305

о

о

Чистий фінансовий результат:

2350

о

о

прибуток

збиток

2355

(

359

)(

81592

11. СУКУПНИЙ ДОХЩ
Стаття

Код

За звітний

За

рядка

період

аналогічний
період
попереднього
року

1

2
2400
2405
2410
2415
2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

о

о

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

о

о

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

3

4

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

о

о

Сукупний дохід (сума рядків

2465

(359)

(81592)

2350, 2355 та 2460)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код

За звітний

За

рядка

період

аналогічний
період
попереднього
року

1

713
156

4
2
282
54

о

о

Інші операційні витрати

2
2500
2505
2510
2515
2520

171

156

Разом

2550

1040

494

1\1атеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

3
о

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код

За звітний

За

рядка

період

аналогічний
період
попереднього

року

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н

Керівник

Грєхова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

2
2600
2605
2610
2615
2650

3

4

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

)

КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата (рік, місяць, число)

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"

за ЄДРПОУ

2017.01.01
1--------1

38749600

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за

2016 рік
3

Код за ДКУД 118010041

За звітний період

За аналогічний період

Форма№
Стаття

Код

попереднього року

рядка

1

2

3

4

3000

143097

136094

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

о

о

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних

о

о

о

о

о

о

о

о

1

о

о

о

о

о

о

о

о

о

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100

Праці
Відрахувань на соціальні заходи

Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

о

о

о

о

16028

823
148

(

128

) (

3105

(

) (

(
(

(

о

(
(

Інші витрачання

3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190

541
153
227
91

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

151098

134393

3200

400

о

3205
3215

о

о

о

31

3220
3225
3230
3235

о

о

о

о

о

о

о

о

3250

о

36

)

Товарів (робіт, послуг)

Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик

11. Рух

226
64

)
)

) (

50
1

) (

о

)

136

) (

49

)

о

) (

о

)

(

о

) (

о

)

(

о

)(

о

)

(

о

)(

о

)

(

о

) (

о

)

(

6979

)(

2036

)

(

)(
) (

коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження

)

)

2
3255

1
Витрачання на придбання:

4

(

3
397

) (

о

)

(

о

) (

о

)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260
3270
3275
3280

(

о

)(

о

)

(

о

) (

о

)

(

о

) (

о

)

Інші платежі

3290 (

о

) (

о

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3

67

3300

500

о

о

2272

о

о

Виплати за деривативами

Витрачання на надання позик

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:

3305
3310
3340
3345 (

3078

730
о

) (

о

)

(

16024

) (

2272

)

(

о

) (

о

)

(

134920

)(

132681

)

Викуп власних акцій
Погашення позик

Сплату дивідендів

Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх

3350
3355
3360
3365
3370
3375

(

о

)(

о

)

(

о

) (

о

)

(

о

) (

о

)

546

) (

4938

)

підприємствах

Інші платежі

3390 (

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395
3400

(150260)
841

(134541)
(81)

3405
3410
3415

81

162

о

о

922

81

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н

Керівник

Грєхова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

коди
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата (рік, місяць, число)

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"

за ЄДРПОУ

2017.01.01
38749600

Звіт про власний капітал
за

2016

рік

Код за ДКУД 118010051

Форма№4
Стаття

Код
рядка

Зареєстро-

Капітал у

Додатка-

Резервний

Нерозпо-

Неопла-

Вилу-

ваний

дооцінках

вий капітал

капітал

ділений

чений

чений

(пайовий)

прибуток

капітал

капітал

капітал

(непокри-

8

9

Всього

тий збиток)

1

2
4000
4005

3
5000

4

5

о

о

о

Виправлення помилок

4010

о

Інші зміни

4090

о

Скоригований залишок на початок року

4095
4100

о

6
1250

7
(1237)

о

о

10
5013

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

5000

о

о

1250

о

о

о

о

о

о

(72)
(1309)
(359)

о

о

(72)
4941
(359)

4110
4111
4112

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

4113
4114

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Інший сукупний дохід

4116

о

о

о

о

о

о

о

о

Розподіл прибутку:

4200

о

о

о

о

о

о

о

о

4205

о

о

о

о

о

о

о

о

4210
4215

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Залишок на початок року
Коригування:

Зміна облікової політики

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого

капіталу

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

І
Сума чистого прибутку на створення

2
4220

3

4

5

6

7

8

9

10

о

о

о

о

о

о

о

о

4225

о

о

о

о

о

о

о

о

4240

500

о

о

о

о

(500)

о

о

4245
4260

о

о

о

о

о

500

о

500

о

о

о

о

о

о

о

о

4265
4270
4275
4280
4290
4291

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

4295
4300

500
5500

о

о

о

о

о

о

о

1250

(359)
(1668)

о

о

141
5082

спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення

Внески учасників:
Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої

частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Примітки: д/н

Керівник

Грєхова З.С.

Головний бухгалтер

У льшина Н.В.

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до фінансової звітності
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» за

2016

рік.

І .Організаційна структура
Компанія була зареєстрована у

2013

році і веде свою діяльність на території України. Компанія є

товариством з обмеженою відповідальністю та була заснована у відповідності з діючим
законодавством України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»

не має безпосередньої материнської компанії.
Інформація про товариство:
№

Показники

Дані

з/п

1

Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«СО КУР»

2
3
4

Код за ЄДРПОУ
Адреса

Дата внесення останніх

38749600
04053, м.Київ,

провулок Киянівський, будинок

7А

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 18.12.2015р.

змш до установчих

документів

5

Основні види діяльності

64.99- надання

ЗаКВЕД

інших фінансових послуг (крім страхування та

пенсійного
забезпечення);

64.19 - інші види грошового посередництва;
64.91 - фінансовий лізинг;
64.92- інші види кредитування.
6

Офіційна сторінка
в інтернеті

7

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

Адреса електронної

fk _sokur@ukr.net

пошти

Вищим органом управління є Загальні Збори Учасників Товариства.
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періодуЦя звітність затверджена до випуску Наказом Директора № 02-ОД від

2.

5 чол.
07.02.2017 р.

Основа надання інформації.

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства беззастережно відповідає всім вимогам діючих МСФЗ, що
офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Нові стандарти, що вперше застосовуються до фінансової звітності за рік, що закінчився

31.12.2016 р.:
№п/п

1

Стандарти

МСФЗ

14 «Відстрочені рахунки

тарифного регулювання»

Поправки до МСФЗ

2

11

«Спільна діяльність» «Рахунок придбань часток участі у

спільних операціях»

Зміни до МСФЗ

3
4

Зміни до МСФЗ

16 «Основні засоби» «Роз'яснення допустимих методів амортизації»
38 «Нематеріальні активи» «Роз'яснення допустимих методів

амортизації»

5

Зміни до МСФЗ

16 та МСФЗ 41

Зміни до МСФЗ

27

«Сільське господарство» поправки «Плодоносні

рослини»

6

«Окрема фінансова звітність» «Метод пайової участі в окремих

фінансових звітах»
Зміни до МСФЗ

7

5 «Непоточні

активи, що утримуються для продажу та припинена

діяльність»,

МСФЗ

7

«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО

19 «Виплати

працшникам»,

МСБО

34

«Проміжна фінансова звітність» (пакет щорічних покращень циклу

Зміни до МСФЗ

8
9

Зміни до МСФЗ

128,

2012-2014)

поправки в рамках Ініціативи по розкриттю

МСФЗ

10, МСФЗ 12

«Інвестиційні організації: застосування

виключення з вимоги
про консошдащю»

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату
випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з дати їх
вступу в силу:

Застосовуються
ДО р1чних ЗВІТІВ,

Стандарти

що завершуються

31

грудня

«Проект перегляду вимог до розкриття інформації (поправки

2017 року

до МСФЗ

(IAS) 7»

Визнання відстрочених податкових активів у відношенні
нереалізованих збитків
(поправки до МСБО

31

грудня

2018

МСФЗ

року

(IFRS) 15

(IAS) 12)»

«Виручка за договорами з покупцями»

«Операції по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ

(IAS)12)»
31

грудня

МСФЗ

2019 року

(IFRS)16

«Договори оренди»

Очікується, що дані стандарти не зроблять суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

Відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, ТОВ «ФК «СОКУР» надає у Примітках до фінансової
звітності за

2016 рік додаткову інформацію,

яка необхідна користувачам фінансової звітності для

розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. Склад цієї
інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, яке несе відповідальність
за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною частиною звітності і відповідають
фінансовому стану та діяльності Товариства. ТОВ «ФК «СОКУР» складає повний комплект своєї

фінансової звітності за

2016

рік у складі:

Форма №

1 Баланс
2 Звіт про фінансові результати
Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
Форма № 4 Звіт про власний капітал
Форма №

Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
Звітність складається станом на

31.12.2016 року.

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

Ступінь округлення

-

в тисячах гривень.

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності
підприємства.

Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові
результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків

здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів,
зобов'язань, доходів та витрат.
Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням
Форми №

3 «Звіт про рух

грошових коштів», що складається прямим методом, при якому

розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.
Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки такого
не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ.
Товариство залишає незмінними представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності від

періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації
статей у фінансовій звітності, ТОВ «ФК «СОКУР» здійснить рекласифікацію порівняльних сум, за
виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному випадку.

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

3.

Облік інфляції.

За рік, що закінчився

31.12.2016 р. кумулятивний приріст інфляції за трирічний період склав
101,18 % ((124,9%:100*143,3%:100*112,4%:100)*100-100). Згідно МСБО 29 «Фінансова звітність

в

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

рівня інфляції за трирічний період

«100

відсотків і вище» є основним фактором при виявленні

гіперінфляції, але він не є єдиним, та не повинен розглядитись ізольовано від інших факторів.

Монетарні статті у звіті про фінансовий стан Товариства не перераховуються, тому що вони вже
виражені в одиниці виміру на кінець звітного періоду. Оскільки немонетарні активи Товариства
оцінені за справедливою вартістю на

31.12.2016 р.,

то вони також не підлягають перерахунку.

Товариство вважає, що коригування показників звіту про фінансові результати та звіту про рух

грошових коштів має несуттєвий вплив та фінансова звітність є корисною і достовірно відображає
результати діяльності і фінансовий стан.

4.

Основні положення облікової політики

Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході
звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії
продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керівництво
вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової
звітності за МСФЗ.
Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від
керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування
принципів облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової

політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ.
Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка
є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за
МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч.
Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням
накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до
придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість

матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться
до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та
перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Прибутки та

збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень

від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на нетто-

основі.
Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у

тому періоді, в якому вони були понесені.
Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос
визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків
корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш

точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому
активу. Знос орендованих активів не нараховується.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані, оцінюються за вартістю
придбання за вирахуванням накопиченої амортизації.
Амортизація нараховується на вартість придбання активу. Амортизація визнається у прибутку або
збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання

нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це
найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних
цьому активу.

Запаси. Запаси відображаються за фактичною вартістю. При вибутті запаси оцінюються за
методом середньозваженої вартості.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість

- це договірні

вимоги, пред'явлені

покупцям і іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей
фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (заборгованість, по
якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу), або як
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (що виникає за
реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгова
(інша) дебіторська заборгованість.
Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю
переданих активів.

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентної ставки
враховують за первинною вартістю, вказаною в рахунку-фактурі (договорі).

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істотним результат дисконтування для короткострокової
дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю.
Довгострокова дебіторська заборгованість в ТОВ «ФК «СОКУР» враховується за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням рахунку оцінного
резерву.

Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві
створюється резерв сумнівних боргів.
Для розрахунку суми резерву ТОВ «ФК «СОКУР» визначає вірогідність стягнення заборгованості

по кожному дебіторові, і нарахування резерву робить тільки по тих дебіторах, стягнення
заборгованості з яких сумнівне.
Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує фінансові активи в наступні категорії.
Фінансові інвестиції.
Фінансові активи і фінансові зобов'язання в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються відповідно до
МСФЗ

7,

МСФЗ

9,

МСБО

32.

ТОВ «ФК «СОКУР» визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання тоді і лише тоді, коли

ТОВ стає стороною договірних положень щодо цього інструмента (п.3.1.1. МСФЗ

9).

Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових активів признається з використанням
методу обліку за датою операції.
' )

;

'~

'

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

вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції.
Після первинного визнання ТОВ «ФК «СОКУР» враховує фінансові зобов'язання за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням
встановлених МСФЗ виключень.

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОКУР» фінансові
активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ

9,

а саме як фінансові

активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються за
справедливою вартістю.

Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю активу є
ціна публікованих біржових повідомлень. При застосуванні біржових курсів необхідно
враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з обсягами цінних
паперів, що враховуються на Балансі ТОВ «ФК «СОКУР».
Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінансового активу
встановлюється застосовуючи метод оцінювання.

Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання
признається в ТОВ «ФК «СОКУР» таким чином:

- дохід

або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справедливою

вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відбивається у складі прибутку або збитку

-

:

дохід або збиток по фінансовому активу, наявні для продажу, признається в іншому сукупному

прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют;

- дохід

або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за амортизованою

вартістю, признається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а також
через амортизацію.
На кінець кожного звітного періоду ТОВ «ФК «СОКУР» оцінює об'єктивні свідчення того, що
фінансові активи знецінилися, до яких відносяться:

- значні фінансові утруднення боржника або емітента;
- порушення договору, порушення термінів оплати;
- можливість банкрутства або іншої реорганізації позичальника.
Кредити та дебіторська заборгованість.
Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка
створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові.
Кредити та дебіторська заборгованість включаються до складу поточних оборотних активів, за
винятком тих, за якими термін погашення більше

12 місяців

після звітної дати. Такі

класифікуються як необоротні активи.

Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має.
Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають
грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має рЯд інших фінансових інструментів, таких як
дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності.
Фінансові активи та зобов'язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою

справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим підтвердженням
справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток
враховується під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю
та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час
на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в

якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов'язання і
дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю.
Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше одного року,
за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути їхньою
справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом
дисконтування майбутніх грошових потоків, використовуючи поточну ринкову процентну ставку,

наявну у розпорядженні Компанії для аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтування

має суттєвий вплив на формування фінансових результатів.

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли
(а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала

фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла
фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль

зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі
непов'язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових
коштів на рахунках в банку та у касі.
Грошові кошти включають необмежені у використанні:

-

грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку
грошові кошти на депозитних рахунках у банках, що враховуються
готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку

311, 312;
на рахунку 313;

301.

Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання спочатку
визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді. Кредити та інші
фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по
факту виконання контрагентом своїх договірних зобов'язань і оцінюються за справедливою
вартістю.
Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів.
Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але
розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

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

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

вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з
податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або
збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу

або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого
сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді.
Визнання виручки. Виручка від реалізації послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому
дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється

пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути
надані за договором. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди,
отриманої або яка підлягає отриманню.

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Витрати, пов'язані з
отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Виплати працівника. Для обліку усіх винагород працівників ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує
МСБО

19. Працівник

може робити підприємству послуги на основі повного робочого дня,

часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі.
Усі винагороди працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються як поточні, відповідно до МСБО

19,

що підлягають виплаті впродовж

12 місяців

після закінчення періоду, в якому працівник

здійснював послуги.
Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як заробітна плата,
оплачувана щорічна відпустка, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витрати,
обумовлені народженням і похованням, премії і пільги.
В процесі господарської діяльності ТОВ «ФК «СОКУР» сплачує обов'язкові внески на соціальне
забезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених законодавством України.

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

Операції зі зв'язаними сторонами. ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує МСБО

24 для

виявлення

стосунків і операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими операціями. Операція між

пов'язаними особами

- передача послуг,

ресурсів або зобов'язань між пов'язаними сторонами,

незалежно від того, чи стягується при цьому плата.
Власний капітал.

Статутний капітал ТОВ «ФК «СОКУР» складає

5 500 тис.грн.

Протягом звітного періоду відбулося збільшення статутного капіталу на

500 тис.грн.

шляхом

перерахуванням ТОВ «СОКУР» грошових коштів на поточний рахунок Товариства (Протокол

Загальних Зборів Учасників Товариства №26 від

14.12.2016 року).

Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними
Зборами Учасників Товариства.
Сума резервного капіталу складає

1 250

тис.грн.

Нерозподілений збиток станом на початок періоду складає
збиток

5.

1 668

1 309 тис.грн.,

на кінець періоду

-

тис.грн.

Операції із зв'язаними сторонами.

Зв'язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку

24.

Сторони

вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу
сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних
рішень. Під час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих відносин, а не лише на
юридичну форму.

На вимогу МСБО

24,

у примітках до фінансової звітності товариство здійснює розкриття

інформації щодо пов'язаних осіб. Пов'язаними особами ТОВ «ФК «СОКУР» є:
ТОВ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ

38748675);
3046802022)
вимог п.17 МСБО 24, ТОВ розкриває

Грєхова Зоя Сергіївна (ІПН
На виконання

інформацію щодо компенсацій провідному

управлінському персоналу, до якого відноситься Директор та Головний бухгалтер. У звітному

періоді управлінському персоналу нараховані поточні виплати у вигляді заробітної плати.
Винагород після закінчення трудової діяльності, інших довгострокових винагород, виплат при
звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом звітного періоду товариство не нараховувало
та не виплачувало.

6.

Основні засоби (рядки

7.

Нематеріальні активи (рядки

8.

Запаси

9.

Аванси видані (рядок

-

1010-1012 Балансу)-немає.
1000-1002 Балансу)- немає.

немає.

1130 Балансу)- 1 тис.грн.

Дебіторська заборгованість (рядки Балансу

10.

1040, 1135, 1140, 1155)-

В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство наводить
інформацію про облікову політику та вартісні показники стосовно дебіторської заборгованості.
Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної процентної ставки
враховується по первинній вартості, вказаній в рахунку-фактурі (договорі). Товариство приймає
не істотним результат дисконтування для короткострокової дебіторської заборгованості і
враховує її по первинній вартості.
у тисячах гривень

грудня

Довгострокова дебіторська заборгованість

795
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів

574
бюджетом

11

31

2016
489

Інша поточна дебіторська заборгованість

10

762
У сього дебіторська заборгованість

501

142
11.Грошові кошти та їх еквіваленти (рядки

1165

та

1167 Балансу)

Грошових коштів, що є в наявності на рахунках товариства, але недоступних у використанні на
балансі, не має.
Згідно з вимогами, товариство розкриває склад окремих статей звіту про рух грошових коштів, які
об'єднують декілька видів грошових потоків, а саме:

- у статті

«Інші надходження» розділу І відображено надходження основного боргу за договором

фінансового лізингу-

- у статті

16 024

тис.грн., помилково отриманих коштів

- 4 тис.грн.

«Інші витрачання» розділу І відображено витрачання на повернення помилково

перерахованих коштів

- 4 тис.грн.,

перерахування за договором про відступлення права вимоги

-

6 926 тис.грн., сплату штрафу та пені - 48 тис.грн., інші платежі - 1 тис.грн.
- у статті «Інші надходження» розділу ІІІ відображено надходження від повернення поворотньої
фінансової допомоги - 730 тис. грн.
- у статті «Інші платежі» розділу ІІІ відображено платежі з надання поворотної фінансової
допомоги - 330 тис.грн., надання безповоротної фінансової допомоги - 181 тис.грн., видачу
безвідсоткової позики - 35 тис.грн.
31

у тисячах гривень

Грошові кошти на рахунку в банку

922
922

У сього грошові кошти та їх еквіваленти

12.

Векселі видані

- Векселів

грудня2016

виданих Компанія немає.

Витрати на позики
При складанні фінансової звітності Товариство використовує базовий підхід до обліку витрат по

позикам, відображений у МСБО

23

«Витрати на позики».

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

коштів) визнаються у якості витрат того періоду, в якому вони були понесені, з відображенням у
Звіті про фінансовий результат.
Сума довгострокових кредитів банків на початок періоду складає

195 742 тис.грн.
13. Виплати працівникам та пенсійні

211 766 тис.грн.,

на кінець

-

зобов'язання.

Для обліку винагород робітників товариство застосовує МСБО

19 «Виплати

працівникам».

Всі виплати працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються як поточні, у відповідності до

МСБО

19, що

належать до виплати протягом

12 місяців

після закінчення періоду, в якому

робітник працював. Зобов'язання по короткостроковим винагородам робітникам оцінюються на
основі, що не дисконтується.
До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди, такі як:
-заробітна плата,

-оплачувані щорічні відпустки,
-виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими

народженням і похованням,

-

інші додаткові виплати.

Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали
соціальні заходи

14.

- 713

тис.грн., відрахування на

- 156 тис.грн.

Фінансові інвестиції.

На вимогу МСФЗ

7 «Фінансові

інструменти: розкриття інформації», МСБО

інструменти: подання» та МСФЗ

9

32

«Фінансові

«Фінансові інструменти», у примітках до фінансової звітності

розкривається така інформація. При первинному визнанні фінансового активу або фінансового
зобов'язання ТОВ «ФК «СОКУР» вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції.

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

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням
встановлених МСФЗ виключень.

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОКУР» фінансові
активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ

9,

а саме як фінансові

активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються за
справедливою вартістю.

Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю активу є
ціна біржових повідомлень, що публікується. При застосуванні біржових курсів необхідно
враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з обсягами цінних

паперів, що враховуються на Балансі ТОВ «ФК «СОКУР».
Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінансового активу
визначається за іншими методами, в т. ч. з використанням методу оцінювання. Підтвердженням
справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана ціна продажу фінансового активу
в угоді між зацікавленими, освідомленими та непов'язаними особами.
Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання
визнається в ТОВ «ФК «СОКУР» таким чином:

- дохід або

збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справедливою

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

- дохід

або збиток по фінансовому активу, який не призначений для продажу, визнається в іншому

сукупному прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют;

- дохід або

збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за амортизованою

вартістю, визнається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а також
через амортизацію.

Протягом звітного періоду відбулося розірвання договору на купівлю та продаж цінних паперів
шляхом підписання Додаткової угоди до цих договорів. У зв' язку з чим відбулося повернення
фінансових інвестицій Товариству на суму
на суму

14 153

тис.грн. та повернення цінних паперів продавцю

6 888

тис.грн.

Балансова вартість
Справедлива вартість
на

01.01.2016

на

01.01.2016

на

31.12.2016

на

31.12.2016

Довгострокові інші фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції

151
15.

9 151

1 104

9

1 104
Кредиторська заборгованість (рядки

1615, 1620, 1660, 1690)-

Кредиторська заборгованість є видом зобов'язань, що характеризують суму боргів, належних до
сплати на користь інших осіб. Кредиторська заборгованість

- заборгованість

третім особам, у тому

числі власним працівникам, що утворилася при розрахунках за матеріально-виробничі запаси, що
були придбані, роботи і послуги, при розрахунках з бюджетом. При первинному визнанні в ТОВ

«ФК «СОКУР» кредиторська заборгованість враховується і відбивається у балансі за первинною
вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істотним результат дисконтування для короткострокової
кредиторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю.
ТОВ «ФК «СОКУР» здійснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованості до
складу короткострокової, коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення

частини суми боргу залишається менше

365 днів.

Довгострокові зобов'язання враховуються за

вартістю, що амортизується, з використанням методу ефективної ставки відсотка.

у тисячах гривень

31грудня2016

Поточна кредиторська заборгованість за
-товари, роботи, послуги

-

7

розрахунками з бюджетом

Поточні забезпечення

22
8 262
8 291

Інші поточні зобов'язання
У сього кредиторська заборгованність

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити

достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
ТОВ «ФК «СОКУР» визнає в якості резервів: резерв відпусток, який формується виходячи з

фактичного фонду оплати праці і кількості невикористаних днів на кінець звітного періоду;
резерв сумнівних боргів. Резерв використовується тільки на покриття тих витрат, відносно яких
він був спочатку визнаний.Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду.
Станом на початок та кінець звітного періоду інші довгострокові зобов'язання за забезпеченими,

відсотковими, іменними облігаціями ТОВ "ФК "СОКУР" складають

16.

Податки до сплати, крім податку на прибуток

17.

Доходи від основної діяльності (рядок

2000

-

немає.

Ф. №

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

18.

- 91 515

Заробітна плата та відповідні нарахування

(869)
(123)
(992)

Інші витрати
Усього

Інші операційні доходи та витрати

( Рядки 2120 та 2180 Ф .№ 2)
2016 рік

У сього інші операційні доходи

Штраф та пеня за результатами перевірки

(48)
(48)

У сього інші операційні витрати

20.

тис.грн.

2016 рік

у тисячах гривень

19.

2)-

Адміністративні витрати

у тисячах гривень

Інші доходи та витрати (Рядки

2240

та

у тисячах гривень

дохід від продажу цінних паперів
У сього інші доходи
собівартість цінних паперів
уцінка цінних паперів

Безповоротня фінансова допомога
У сього інші витрати
відсотки за договором фінансового лізингу
відсотки за депозитом
У сього інші фінансові доходи

вщсотки за кредитом

2270

294 054

Ф.№

2)
2016 рік
7 288
7 288

(7 289)
( 382)
( 180)
(7 851)
44 295
1
44 296
(43 663)

тис.грн.

відсотки за облігаціями
Усього фінансові витрати

(90 898)
(134 561)

Протягом звітного періоду товариство отримало чистий збиток у розмірі

21.

- 359

тис. грн.

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю

попереднього року та виправлення помилок.

У звітному році Товариством було здійснено коригування нерозподіленого прибутку на початок
періоду у сумі

72

тис.грн. у зв'язку з донарахуванням податку на прибуток за попередній період

згідно Акту перевірки Податкової інспекції.

22.

Події після дати балансу

Товариство при складанні фінансової звітності враховує події, що відбулися після звітної дати,
відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО

1О

«Події після звітного періоду» та

розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну інформацію:
Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, які не
вимагають коригування після закінчення звітного періоду.

Суттєвих подій, які не вимагають коригування після закінчення звітного періоду, але потребують
розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення звітного періоду не було.
Подій, які вимагають коригування після закінчення звітного періоду, не було.

23.

Додаткова інформація.

У зв'язку із тим, що звітність за МСФЗ повинна містити інформацію за попередні періоди в
більшому обсязі в порівнянні з формами, що затверджені Міністерством фінансів України,
додатково надаємо Баланс та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився

31.12.2015

р.:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на

31.12.2015

р.

ФормаNl
Актив

Код рядка

На

На кінець

початок

звітного
перю ду

звітного періоду

1
3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

.

.

перв1сна варпсть

1001
накопичена амортизація

1002
Незавершені капітальні інвестиції

1005
Основні засоби

1010
первісна вартість

1011
знос

1012
Інвестиційна нерухомість

1015
первісна вартість

1016
накопичена амортизація

2

1017
Довгострокові біологічні активи

1020
Довгострокові фінансові інвестиції

які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції

1035
1040

Довгострокова дебіторська заборгованість

766

214

211 766

Відстрочені податкові активи

1045
Інші необоротні активи

1090
1095

У сього за розділом І

766

214

211 766

П. Оборотні активи
Запаси

1100
Виробничі запаси

1101
Незавершене виробництво

1102
Г отовая продукция

1103
Товари

1104
Поточні біологічні активи

1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125
Дебіторська заборгованість по розрахунками:
за виданими авансами

1130

1

з бюджетом

1135

1

у тому числі з податку на прибуток

1136
1140

з нарахованих доходів

926
.

.

912

.

.

1з внутр1шюх розрахунюв

1145
Інша поточна дебіторська заборгованість

889

1155

316

319041

Поточні фінансові інвестиції

800

9

90

1165

Гроші та їх еквіваленти

162

1160

151
81

Витрати майбутніх періодів

1170
Інші оборотні активи

1190
У сього за розділом П

1195

408

777

329 187

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

1200
Баланс

1300

543

623

540 953

Код рядка

Пасив

На початок

На кінець
звітного
перю ду

звітного періоду

1
4

3

2

І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
ооо

1400

5

5 ооо

Капітал у дооцінках

1405
Додатковий капітал

1410
Резервний капітал

1 250
81 605

1415
1420

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1 237)

Неоплачений капітал

1425
Вилучений капітал

1430
У сього за розділом І

605
11. Довгострокові

1495

86

1510

211

5 013
зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500
Довгострокові кредити банків

766
1515

211 766
294 054

Інші довгострокові зобов'язання

294 054

Довгострокові забезпечення

1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521
Цільове фінансування

1525
У сього за розділом П

820

1595

505 820

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600
Векселі видані

1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610
товари, роботи, послуги

1

1615

12

розрахунками з бюджетом

1620

505

3

1

у тому числі з податку на прибуток

1621

3

розрахунками зі страхування

1625
розрахунками з оплати праці

1630
за одержаними авансами

1635
з учасниками

1640
із внутрішніх розрахунків

1645
Поточні забезпечення

8

1660
7

Доходи майбутніх періодів

1665
Інші поточні зобов'язання

108

1690

31

1695

31

30 098

У сього за розділом ІІІ

118
30120
IV. Зобов'язання, пов'язані

з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700
Баланс

1900

543

623

540 953
Звіт про власний капітал
за Рік

р.

2015

Форма№4
Стаття
Неоплаче-

Код рядка

Вилу-

Зареє

Капітал

Додат-

Резер-

Нерозпо-

вний

ділений

Всього

стрований у дооцінках ковий

ний

капітал чений

капітал капітал

(пайовий)

прибуток

каш тал

капітал

(непокри

тий збиток)

2
7

8

9

3

4

5

6

10

Залишок на початок
року

4000

605

5 ооо
86 605

81

Коригування:

Зміна облікової
політики

4005
Виправлення помилок

4010
Інші зміни

4090
Скоригований залишок на початок року

605

4095

5 ооо
86 605

81

Чистий прибуток

(збиток) за звітний
період

(81

4100

592)

(81 592)

Інший сукупний

дохід за звітний
перюд

4110
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111
До оцінка (уцінка)
фінансових інструментів

4112
Накопичені курсові
різниці

4113
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих
спільних підприємств

4114
Інший сукупний дохід

4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
каш талу

4205
Відрахування до
резервного капіталу

250)
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
ВlДПОВlДНО ДО
законодавства

4215
Сума чистого прибутку
на створення

спеціальних
(цільових) фондів

4220
Сума чистого прибутку
на матеріальне
заохочення

4225
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240
Погашення заборго
ваності з капіталу

4245
Вилучення капіталу:

4210

1 250

(1

Викуп акцій (часток)

4260
Перепродаж викуп
лених акцій (часток)

4265
Анулювання викупле
них акцій (часток)

4270
Вилучення частки в
каш таш

4275
Зменшення номіналь
ної вартості акцій

4280
Інші зміни в капіталі

4290
Придбання(продаж)
неконтрольованої

частки в дочірньому
підприємстві

4291
Разом змін у капіталі

4295

842)

1 250

(82

(81 592)

Залишок на кінець
року

4300

237)

5000
5 013

1 250

Директор

Грєхова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

До повного комплекту фінансової звітності ТОВ «ФК «СОКУР» за

1.
2.
3.
4.
5.

2016 рік додаються:

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31грудня2016 р.;
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за
Звіт про власний капітал за

2016 р.;

Примітки до фінансової звітності за

д/н
д/н

(1

2016

р.

2016 р.;
2016 р.;

XVI.

Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

аудитора

«lмона-Аудит»

- фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер

облікової картки платника податків

23500277

-

фізичної особи)
Україна, м. Київ, вул. Пирогова,

Місцезнаходження аудиторської фірми,

2/37

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про

0791 26.01.2001

включення до Реєстру аудиторських фірм

та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата

д/н, д/н д/н, д/н

видачі та строк дії свідоцтва про

внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР",
станом на

31

грудня

2016

року.

Адресат:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Керівництво, учасники
Розділ І

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
І. ВСТУП
І. Основні відомості про товариство
№

Значення

Показник

І.

Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Скорочене найменування

ТОВ "ФК "СОКУР"

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"

Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код підприємства за ЄДРПОУ

38749600
12.06.2013 р.
11.12.2014 р.
10701020000050273
Україна, 04053, м.
(044) 272-42-48
26509173
334851

Дата проведення державної реєстрації

Дата видачі виписки з державного реєстру
№ запису про включення до ЄДР
Юридична адреса
Телефон

І О. Розрахунковий рахунок
!І.МФО

Київ, пров. Киянівський, 7А.

12.

Назва банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

13.

Основні види діяльності за КВЕД

"ПЕРШИЙ УКРМНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
64.99 - надання інших фінансових послуг (крім
старахування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

14. Середньооблікова чисельність
15. Кількість учасників
16. Директор
17. Головний бухгалтер

працівників (чоловік)

5 чоловік
І юридична особа (резидент)

Грєхова Зоя Сергіївна
Ульшина Наталія Василівна

ТОВ "ФК "СОКУР" є юридичною особою, має поточні рахунки в національній валюті, круглу печатку, фірмовий
бланк.
Товариство має:

•Свідоцтво ФК

No 405.

Видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг (Розпорядження від

23.07.2013

р.

No 2390) про реєстрацію фінансової установи.
No 405 від 23.07.2013 р., виданий

•Додаток до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Серія ФК

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (дата видачі додатка
04.03.2014р.), на види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензії та/або
дозволів відповідно до законодавства:

- надання гарантій;
- надання поручительств;
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання фінансових кредитів

за рахунок власних коштів.

•ТОВ "ФК "СОКУР" станом на

147/2/2014,

іменних, форма існування
суму

31.12.2016 р. є емітентом облігацій, свідоцтво НКЦПФР реєстраційний No
15.10.2014 р. про реєстрацію випуску облігацій Серії А- забезпечених, відсоткових
- бездокументарна, кількістю - 294054 штук, номінальною вартістю І ООО грн., на загальну

дата реєстрації

294054000

грн.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та представництв.
Товариство не приймає участь в холдингових компаніях, концернах асоціаціях тощо.

2.

ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал ТОВ "ФК "СОКУР".
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень

внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які
відповідають обставинам.

3.

ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА

Відповідальністю аудиторської фірми є висловлення думки у формі висновку на підставі проведеного аудиту щодо
відповідності наданих до перевірки фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" встановленим вимогам Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, чинного законодавства України, прийнятій обліковій політиці, а також повноти та
реальності відображення фінансового стану ТОВ "ФК "СО КУР" станом на

31.12.2016 року.

Аудиторська перевірка (вибіркова), проводилася відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність»,
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема

Міжнародних стандартів аудиту

240, 550, 610, 700, 705, 706, 710, 720. 800,

враховано Вимоги Закону України «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних
стандартів фінансової звітності.

4. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудит проведений у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від
аудиторської фірми дотримання етичних вимог планування та проведення аудиторської перевірки з метою одержання
обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту був проведений таким чином, щоб забезпечити достатню

впевненість, що фінансова звітність ТОВ "ФК "СОКУР" вільна від будь-яких суттєвих викривлень. Розмір суттєвості
стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора та складає не
більше

5%

від підсумку відповідно всіх активів, зобов'язань і власного капіталу.

Аудиторська фірма передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум
та розкриття інформації у фінансових звітах на підставі судження аудиторської фірми, яке грунтується на оцінці
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторською фірмою було розглянуто заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВ "ФК
"СОКУР".

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових оцінок, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Під час проведення перевірки Аудиторською фірмою було отримано та вивчено шляхом тестування, вибіркового та
безпосереднього перегляду первинні документи ТОВ "ФК "СОКУР" (Статут, Протоколи Загальних зборів, накази, а

також первинні облікові документи

- регістри,

журнали та інші документи), які на думку Аудитора, дають розумні

підстави для висловлення думки. Аудит був проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, інформації
та первинних документів. Аудит також включав оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність

облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності обліковим
принципам, загальноприйнятим в Україні.

Згідно з умовами Договору був проведений аудит фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" станом на

31.12.2016 р.

у

складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіт про власний капітал;
- Примітки до річної фінансової звітності
на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.
Концептуальною основою для підготовки фінансових звітів ТОВ "ФК "СОКУР" є Міжнародні стандарти фінансової

звітності, а також нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, внутрішні положення Товариства.

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

думці стосовно відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень.

6. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
На думку аудиторів, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо

б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов'язань станом на

3 І .12.20 І 6

року.

Інформація, що міститься у фінансових звітах базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах
ТОВ "ФК "СОКУР", що були надані для перевірки, яка вважається надійною та достовірною.

Аудиторська перевірка забезпечує обrрунтовану підставу для висловлення думки щодо фінансових звітів ТОВ "ФК
"СО КУР" станом на З І. 12.20 І 6 року.
Таким чином, на думку аудиторської фірми, наданий комплект фінансової звітності ТОВ "ФК "СОКУР" складено у

всіх суттєвих аспектах відповідно застосованої концептуальної основи фінансової звітності та представляє собою
достовірну та об'єктивну картину фінансового стану Товариства станом на

3 І. І 2.20 І 6 р.

і руху грошових коштів за

період, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

7.

ПАРАГРАФ З ІНШИХ ПИТАНЬ

Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта
господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно вимог МСА

570

"Безперервість" та визначено, що чи

існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть

поставити під значний сумнів здатність суб' єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підставу сумніватись у здатності ТОВ «ФК «СОКУР»
безперервно продовжувати діяльність.
Аудитори привертають особливу увагу користувачів, що комплект фінансової звітності на

20 І 6

р. складений

відповідно до концептуальної основи спеціального призначення та внаслідок цього не може використовуватись для
інших цілей крім тих, що зазначені у вступному параграфі цього звіту.
Розділ ІІ
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ
ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

І. ОПИС ПИТАНЬ І ВИСНОВКИ

• Товариство

з О І .О 1.20 І З р. повністю застосовує МСБО як первинну основу обліку. У своїй обліковій політиці прагне

дотримуватись принципів бухгалтерського обліку, викладених у МСФЗ.

• Бухгалтерський

облік діяльності ТОВ "ФК "СОКУР" здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в України»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших

нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в України.

• Фінансова звітність

(Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт

про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності),

складена своєчасно і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Дані, що відображені в зазначених формах, підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку

.

ТОВ "ФК "СОКУР" відображає господарські операції за журнальною формою.
Система обліку ТОВ "ФК "СОКУР"

- журнально-ордерна з

використанням спеціалізованої комп'ютерної програми

І С:Підприємство.
Аудиторською фірмою вибірково перевірена інформація методом управління без використання комп'ютера

відповідно МСА

401.

Розбіжностей не виявлено.

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України

- гривня,

одиниця виміру

-

тис. грн. з одним десятковим

знаком.

Вступні залишки і валюта балансу та фінансових звітів на початок
фінансових звітів за

2015

2016

року відповідають вихідним даним

рік.

Первині документи ТОВ "ФК "СОКУР" відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»; «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»,
затвердженого наказом Мінфіну України від

24.05.95

№

88.

Ми рахуємо, що проведена нами аудиторська перевірка представляє достатню основу для вираження нашої думки.
Власний та статутний капітал

Станом на З 1.12.2016 р. власний капітал
31.12.2015 р .:
- статутний капітал - 5500,0 тис. грн.;
- резервний капітал - 1250,0 тис. грн.;
- непокритий збиток - 1668,0 тис. грн.

Товариства склав

5082,0

тис. грн., що на

141 ,О

тис. грн. більше порівняно з

Зазначена сума власного капіталу відображена в Балансі (Звіті про фінансовий стан) та відповідає даним аналітичного

та синтетичного обліку.
Бухгалтерський облік власного капіталу в Товаристві ведеться у відповідності МСБО
по його застосуванню, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від
використанням рахунків та субрахунків класу

4

1, Плану рахунків
30. 11.1999 р. № 291 з

та інструкції

"Власний капітал та забезпечення зобов'язань".

І. Згідно Статуту про створення та діяльність ТОВ "ФК "СОКУР", затвердженого Загальними зборами учасників
Товариства від ІО.06.2013р. (Протокол № І) та зареєстрованого

3000000 гривень

12.06.2013

р. статутний капітал Товариства становив

з наступним розподілом часток:

№ п/п. Учасники
(засновники)

Розмір
внеску (грн.)

Частка в

Вид внеску

Статутному фонді

Сплата внеску

№ платіжного

Сума

(грн.)

1.

Товариство з

доручення

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

3000000

100

грошовими

Пл. дор.№ І

3000000
коштами

2
Всього:
3000000

3000000

(засновники)

Розмір
внеску (грн.)

26.06. 1З

р.

100

2. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників
27.09.2013 р. розмір статутного капіталу Товариства не змінився і

№ п/п. Учасники

від

Частка в

(Протокол №
становить

4 від 19.09.2013 р.) та зареєстрованої
3000000 грн. з таким розподілом часток:

Сплата внеску

Вид внеску

Статутному фонді

№ платіжного

Сума

(грн.)

1.

Товариство з

доручення

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

3000000

100

грошовими

Пл. дор.№ І

3000000
коштами

2
Всього:
3000000

3000000

(засновники)

Розмір
внеску (грн.)

26.06. 13

Частка в

Статутному фонді

(Протокол №

8 від 23.06.2014

р.) та зареєстрованої

грн. з таким розподілом часток:

Вид внеску

Сплата внеску
№ платіжного

(грн.)

1.

Товариство з

р.

100

3. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників
24.06.2014 р., розмір Статутного капіталу збільшився до 5000000

№ п/п. Учасники

від

доручення

Сума

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

5000000

100

Пл. дор.№ І

грошовими

3000000
від

коштами

26.06.13

р.

Пл. дор. №28

2000000
від27.06.14 р.

2
Всього:
5000000

5000000

100

4.Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників (Протокол №

09.12.2014 р"

15

від

24.11.2014

р.) та зареєстрованої

розмір Статутного капіталу та складу учасників Товариства не змінився і становить

5000000

грн. з

таким розподілом часток:
№ п/п. Учасники
(засновники)

Розмір
внеску (грн.)

Частка в

Сплата внеску

Вид внеску

Статутному фонді

№ платіжного

Сума

(грн.)
І.

Товариство з

доручення

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

5000000

100

грошовими

Пл. дор.№ І

3000000
коштами

від26.06.13 р.
Пл. дор. №28

2000000
від27.06.14 р.

2
Всього:
5000000

5000000

100

5.Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників
зареєстрованої

5000000

18.12.2015

(Протокол №

19 від 14.12.2015

р.) та

р" розмір Статутного капіталу та складу учасників Товариства не змінився і становить

грн. з таким розподілом часток:

№ п/п. Учасники
(засновники)

Розмір

внеску (грн.)

Частка в

Сплата внеску

Вид внеску

Статутному фонді

№ платіжного

Сума

(грн.)
Товариство з

1.

доручення

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

5000000

100

грошовими

Пл. дор.№ І

3000000
коштами

від

26.06.13

р.

Пл. дор. №28

2000000
від

2
Всього:
5000000
6.

5000000

Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників (Протокол №

(засновники)

Розмір
внеску (грн.)

р.

100

Статутного капіталу Товариства збільшено до
№ п/п. Учасники

27.06.14

5500000

26

від

14.12.2016 р.),

розмір

грн. з таким розподілом часток:

Частка в

Вид внеску

Сплата внеску

№ платіжного

Статутному фонді

Сума

(грн.)

1.

Товариство з

доручення

обмеженою
відповідальністю
"СО КУР"

5500000

100

грошовими

Пл. дор. № І

3000000
коштами

від26.06.13 р.
Пл. дор. №28

2000000
від27.06.14 р

Пл. дор. №

83

500000
від

2
Всього:
5500000

5500000

20.12.16

р.

100

Таким чином:

Статутний капітал ТОВ "ФК "СО КУР", станом на

коштами в сумі

5500000

31.12.20 І бр.

сформовано в повному обсязі виключно грошовими

грн., що підтверджено виписками банку є таким, що відповідає вимогам Розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про Державний
реєстр фінансових установ" №

41

від

Заборгованість по внесках станом на

28.08.2003 року (із змінами та доповненнями).
31.12.2016 р. в статутному капіталі відсутня.

Частка в статутному капіталі одного Учасника (юридичної особи резидента) становить

100%.

Державної частки в статутному капіталі немає.
Формування резервного капіталу відповідає вимогам Статуту Товариства.

На нашу думку інформація про власний капітал достовірно і об'єктивно розкрита у фінансовій звітності Товариства за

2016

р. у відповідності до вимог МСБО, Плану рахунків та інструкції по його застосуванню.

Активи

Станом на31.12.2016 р. на балансі Товариства обліковувалися активи в сумі 503169,О тис. грн., що на
грн. менше порівняно з

37784,0 тис.

31.12.2015 р.

•Визначення та оцінка дебіторської заборгованості, яка є на балансі Товариства, здійснюється до вимог МСБО
"Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", МСБО

37

17 "Оренда":

Поточна дебіторська заборгованість:

- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 1,0 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 1 І ,О тис. грн.;
- за розрахунками з нарахованих доходів - 574,0 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 10762,0 тис. грн. (відсотки за Договорами позики
7751,0 тис.грн., заборгованість за цінними паперами 3000,0 тис.грн., інша - 11,0 тис.грн.).
Довгострокова дебіторська заборгованість- 489795,0 тис.грн., це:
- основна сума боргу за Договорами фінансового лізингу- І 95742,0 тис. грн.;
- основна сума боргу за Договорами позики - 294053,0 тис.грн.

з юридичними особами

Термін виникнення дебіторської заборгованості зазначені у первинному обліку.
Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

• Визнання, оцінка та облік поточних фінансових інвестицій відповідає вимогам МСБО 39 "Фінансові інструменти"
станом на 31.12.2016 р. балансова вартість цих інвестицій становить 1І04,0 тис.грн. (прості акції емітентів -

і

юридичних осіб).

• Станом

на

31.12.2016

р. грошові кошти склали

922,0

тис.грн. Зазначені суми залишків грошових коштів відображені

у Балансі (Звіті про фінансовий стан), у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) та відповідають даним
аналітичного та синтетичного обліку.

• Вищезазначені

активи достовірно відображені у фінансовій звітності ТОВ "ФК "СОКУР", тобто підтверджені

первинними документами та відображені в синтетичному обліку.
Зобов'язання та забезпечення
На нашу думку формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій
звітності здійснюється Товариством відповідно до вимог МСБО
непередбачені активи" та МСБО
Станом на

21901,0

31.12.2016

23

37

"Забезпечення, передбачені зобов'язання та

"Витрати на позики".

р. у фінансовій звітності обліковуються поточні зобов'язання в сумі

8291,0

тис. грн., що на

тис. грн. менше порівняно з

зобов'язання за товари, роботи,

поточні забезпечення

31.12.2015 р., це:
послуги - 7,0 тис. грн.;

- 22,0 тис. грн.;
- 8262,0 тис.

інші поточні зобов'язання

грн. (нараховані відсотки за кредитами та облігаціями),

які підтверджуються первинними документами та даними синтетичного обліку. В первинному обліку зазначені
терміни виникнення цієї заборгованості.

Довгострокові зобов'язання у фінансовій звітності складають

294054,0 тис.

489796,0

тис. грн., це зобов'язання за облігаціями

грн. та зобов'язання за довгостроковими кредитами банків

-

31. І 2.16 р. складають 5082,0 тис. грн.
31. І 2. І б р. показує, що їх вартість менше розміру статутного капіталу.
4 ст. 144 Цивільного кодексу України.

-

І 95742,0 тис. грн ..

Чисті активи Товариства станом на

Розрахунок вартості чистих активів станом

на

Методика розрахунку відповідає вимогам п.

•Доходи від надання послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначало відповідно до вимог МСБО

8 «Дохід».

Відображення (визнання) доходу в бухгалтерському обліку відбувалося в момент збільшення активу або зменшення
зобов'язання згідно з критеріями визнання доходу.
•Облік витрат виробництва та обігу Товариство здійснювало відповідно до вимог МСФЗ.
Витрати звітного періоду визначалися або зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

За 2016 рік:
- чисті доходи склали - 143099,0 тис.
- витрати склали - 143458,0 тис. грн.
- чистий збиток - 359,0 тис. грн.

грн.;

Зазначені статті визначені достовірно, тобто підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку.
Чистий збиток у сумі
У

2016 році

359,0 тис.

грн. відображено у рядку

покриття збитку не було. Станом на

2355
31.12.2016 р.

«Звіту про фінансові результати».
непокритий збиток складає

1668,0 тис.

грн.

Цінні папери
Товариство станом на

31.12.2016

р. є емітентом облігацій з наступними характеристиками:

Серія А

- забезпечені, відсоткові іменні;
- форма існування - бездокументарна;
- номінальна вартість - І ООО грн.;
- загальна кількість - 294054 штук;
- загальна номінальна вартість - 294054000

грн.

Забезпечення випуску облігацій визначено Договором Поруки № І-П від

15.09.2014 р.

між ТОВ "ФК "СОКУР"

(емітент) та ПАТ "Асгард Холдинг" (поручитель), де викладено зобов'язання та відповідальність Емітента та
Поручителя перед власниками облігацій.

Відповідно до Реєстру власників облігацій ТОВ "ФК "СОКУР" на рахунках власників у депозитарних установах
розміщено

294054

облігацій, загальною номінальною вартістю

- 294054000

грн., що дорівнює І 00% від

зареєстрованого випуску.

Облігації розміщено серед юридичних осіб

- резидентів.

Публічне розміщення облігацій ТОВ «ФК «СО КУР» проводилось через організатора торгівлі ПАТ «ФОНДОВА
БІРЖА «ПФТС».

•

Аналіз показників діяльності:

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Каб. лікв.) обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і

поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина
боргів підприємства може бути сплачена негайно:
К аб.лікв. = (Ф.1 (ряд.1160

+ ряд.1165)) І Ф.1

ряд.1695

станом наЗl.12.2016 р.

2026,0
К аб. лікв. =

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

= 0,24;

8291,0
теоретичне значення Каб. лікв.

2.

- 0,25-0,5.

Коефіцієнт загальної ліквідності (К. заг. лікв.) розраховується як відношення оборотних активів до поточних

зобов'язань товариства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення
його поточних зобов'язань:
К заг.лікв.
станом на

= Ф.1

ряд.1195 І Ф.1 ряд.1695

31.12.2016

К заг. лікв.

р.

13374,0
= --------------------- = 1,61;
8291,0

Теоретичне значення К заг. лікв.

> 1,0.

З.Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії

-К

ф.с.(а)) розрахо-вується як відношення власного капіталу

підприємства до підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів,
авансових у його діяльність:
К ф.с. (а).= Ф.1 ряд.1495 І Ф.1 ряд.1900

станом на З І.12.2016 р.

5082,0
К ф. с.(а)

= --------------------- = 0,0 І;
50З169,О

Теоретичне значення К ф.с.(а)

4.

> 0,5.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (К п.з.) розраховується як співвідношення залучених та

власних засобів і характеризує залежність товариства від залучених засобів:
К п.з .. = (Ф.І (ряд.1595

+ ряд.1695)) І Ф.1

ряд.1495

станом на З І .12.2016 р.

498087,0
к п. з.

= --------------------- = 98,0;
5082,0

Теоретичне значення К п.з.

>

І.

Дотримання вимог нормативно

-

правових актів

Товариство дотримується вимог нормативно-правових актів Комісії Держфінпослуг та НКЦПФР, що регулюють
порядок складання та розкриття інформації фінансовими компаніями.

Протягом

2016

року аудиторам не відомо про випадки зафіксованих правопорушень.

Система внутрішнього аналізу(контролю)
Корпоративне управління, в тому числі внутрішній аудит, здійснюється управлінським персоналом.

2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
• Виходячи

із результатів оцінки ризиків, Аудиторською фірмою були зроблені процедури аудиту з метою

забезпечення достатньої впевненості в тому, що суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та
помилок, не виявлено.

• Подій

після дати балансу, які могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства в процесі аудиту не

виявлено.

•Ознаки існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності, в
процесі аудиту не виявлено.

• Аудитором

не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів

здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА

570

«Безперервність»).
З.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
№з/п

Показник

І.

Повне найменування,

2.

Номер та дата Свідоцтва про

Значення

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

код за ЄДРПОУ
внесення до Реєстру суб'єктів

аудиторської діяльності,

«Імона-Аудит», 2З500277
Свідоцтво №
від

26.01.200 І

0791,

видано рішенням Аудиторської палати України

року №

98,

подовжено рішенням аудиторської палати

України від 24.09.2015року,№З15/З до

24.09.2020

року.

виданого АПУ
Номер, серія, дата видачі

свідоцтво про внесення до

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть

проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно

реєстру аудиторських фірм,

до Розпорядження Національної комісії, що здійснює Державне

які можуть проводити аудиторські

регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17.09.20ІЗ

перевірки фінансових установ

№ З2З4 (реєстраційний номер Свідоцтва 006З), продовжено

відповідно до Розпорядження

Рішенням № З І 09 від І О. 12.2015 р., сторк дії Свідоцтва

Нацкомфінпослуг

З

17.09. 1З

р. ДО 24.09.2020р.

З.

Прізвище, ім'я, по батькові

Аудитор

аудитора, який проводив

Сертифікат аудитора серія А №

аудиторську перевірку, та серія,

-

Величко О. В.

АПУ № 249/З від

26.04.12

005182,

виданий рішенням

р. дійсний до 2З.04.2017 р.

номер та дата видачі Сертифіката
аудитора, виданого АПУ

З. Місцезнаходження

4.

Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 2/З7

Телефон/факс

(044)565-77-22; 565-99-99

Згідно з Договором № ІЗ9 від 07.ОЗ.2017 р. ТОВ "Аудиторська фірма "Імона -Аудит" (надалі
підставі Свідоцтва №

0791,

- аудитор), що діє на
26.01 .2001року№98, подовжено
до 24.09.2020 року, Свідоцтво про внесення до

видано рішенням Аудиторської палати України від

рішенням аудиторської палати України від

24.09.2015

року, № 315/З

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до

Розпорядження Національної комісії, що здійсmоє Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
17.09.201З № З2З4 (реєстраційний номер Свідоцтва006З), продовжено Рішенням № З109 від

10.12.2015 р., строк дії
17.09. 1З р. до 24.09.2020р ,Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості (№ бланку 0250,
Рішення АПУ від 05.07.2012 № 252/4), провела аудиторську перевірку річної фінансової звітності
ТОВ
Свідоцтва з

"ФК "СОКУР".

"Аудиторська фірма "Імона -Аудит" Свідоцтво №

0791,

видано рішенням Аудиторської палати України від

26.01.2001року№98, подовжено рішенням аудиторської палати України від

24.09.2015

року, № ЗІ 5/З до

24.09.2020

року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від

10.12.2015

17 .09 .20 І З

№ З2З4 (реєстраційний номер Свідоцтва 006З), продовжено Рішенням № З І 09 від

р., сторк дії Свідоцтва з

якості (№ бланку

0250,

17.09. ІЗ р. до 24.09.2020р.Свідоцтво АПУ
05.07.2012 № 25214)

про відповідність системи контролю

Рішення АПУ від

Генеральний директор

Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А №

005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України №

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/З від

Дата аудиторського висновку:

Договір від 07.ОЗ.2017 р. № ІЗ9
Дата початку та закінчення проведення аудиту:

з 07.ОЗ.2017 р. по 24.ОЗ.2017 р.

д!н
д/н
д/н

24

березня

року до

24

Дата і номер договору на проведення аудиту:

Дата видачі висновку

26.04.2012

2017 р.

109 від 2З.04.2002
23.04.2017 року)

березня

2017

року

року,

