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Принципи складання 
 
Повний комплект фінансової звітності ТОВ «ФК «ГРАНД ПРОФІТ» (надалі за текстом – ТОВ) за  
2016 рік, станом на 31.12.2016 року,  складається з наступних компонентів: 
  

1. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС). 
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД).   
3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.  
4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.  
5. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

 

Фінансова звітність ТОВ «ФК «ГРАНД ПРОФІТ»  підготовлена у відповідності до принципів 
та вимог, встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності та основних принципів, 
передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а 
саме:  

- Методу нарахування ( результати операцій та інших подій визнаються в періоді їх 
здійснення, а не проведення розрахунків); 

- Зрозумілості; 
- Доречності ( суттєвості);  
- Достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 

повнота); 
- Зіставності; 
- Можливості перевірки тощо.  

Фінансова звітність ТОВ підготовлена за  2016 рік станом на 31.12.2016 року на основі єдиної 
облікової політики товариства.   

Додатково повідомляємо:  

- Консолідована фінансова звітність не складається; 
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було; 
- Обмежень щодо володіння активами немає; 
- Участі у спільних підприємствах товариство не бере; 
- Переоцінки статей фінансових звітів не було. 

Валюта представлення – українська гривня, одиниця виміру – тисяча гривень (тис. грн.). 
 
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування Товариства в 
майбутньому, яка передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної 
діяльності. 
 
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які 
були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в 
майбутньому. 
 
Було використано концептуальну основу наступних документів в чинній редакції та офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України: 

 
 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 
 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). 
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 Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ, 
ПКТ). 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
 Інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 
 
Основні положення облікової політики ТОВ «ФК «ГРАНД ПРОФІТ»   
 
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних 
періодах, наведених в цій фінансовій звітності: 

 
1. Прямолінійна амортизація основних засобів. 
2. Ліквідаційна вартість визначається для об'єктів нерухомості окремо за кожним об'єктом. 
3. Відображення вартості основних засобів – облік за первинною вартістю. Основні засоби, 
призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання враховуються відповідно до 
МСФЗ  5. 
4. Списання 50% вартості МНМА при  передаванні в експлуатацію. 
5. Прямолінійна амортизація нематеріальних активів. 
6. Оцінка вибуття запасів за методом FІFО. 
7. Створення резерву сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебіторів. 

       8. Оцінка фінансових інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства за методом участі у 
капіталі, інших інвестицій в акції та корпоративні права - за собівартістю з урахуванням 
зменшення корисності. 
       9. Витрати по позиках визнаються в якості витрат того періоду, у якому вони були понесені. 
 
 
Фінансові активи станом на 31.12.2016 року  
 
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до: 

- МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», 

- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 

- МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», 

- МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства», 

- МСФЗ 9  «Фінансові інструменти», 

- МСФЗ 5 «Не поточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

 
Товариство класифікує свої фінансові активи по таких категоріях:  
 

1. Вкладення в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і 
збиток; 

2. Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути 
реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка, валютного 
курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності для продажу; 

3. Позики та Дебіторська заборгованість. 
 

 

 

 



 
 

 4 сторінка із 11 

Грошові кошти 
 
Облік грошових коштів  регулюються міжнародними стандартами:  

- МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових коштів»  

- МСФЗ 21 «Облік впливу змін валютних курсів» 

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався, оскільки  
Товариство не проводило валютних операцій. 
 
Зобов’язання та забезпечення  
 
Облік і визнання зобов'язань та резервів  Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 
 
Зобов'язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і 
поточні (термін погашення до 12 місяців). 
 
Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань  
 
Товариство припиняє визнання фінансового активу лише у тому випадку, коли:  
 ці активи погашені або права на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули;   
 передані права на грошові потоки від фінансових активів або укладено угоду про передачу 

і при цьому також передано всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими 
активами, або не передано їх і не збережено всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з 
володінням цими активами, але втрачено право контролю щодо даних активів. Товариство 
списує фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тоді і 
лише тоді, коли воно погашене, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконане, 
анульоване або термін його дії закінчився. 
 
 

 
ПОЯСНЕННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ 

 
БАЛАНС 

У формi  №1 «Баланс» відомості викладені в розрізі оборотних та необоротних активів.  
 
Основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 
року у Товариства відсутні.  
 
Здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні (оборотні) та довгострокові 
(необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та 
зобов’язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 
місяців від дати балансу. 
 

Оборотні активи  

Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у 
п.57 МСФЗ як активи, призначені для використання у фінансовій діяльності протягом 
операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. 
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Товариство має дебіторську заборгованість станом на 31.12.2016 р.-  277,0 тис. грн., яка 
очікувано буде погашена протягом наступних шести місяців. Станом на кінець звітного періоду 
прострочена дебіторська заборгованість відсутня.  
 
Грошові кошти 

Сума грошових коштів станом на 31.12.2016 року становить 29,0 тис. грн. Кошти зберігаються на 
поточному банківському рахунку. Депозитні рахунки у ТОВ відсутні. Обмеження прав компанії 
на користування грошовими коштами у звітному періоді відсутні. 
 
Поточні фінансові інвестиції 
 
Всі фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
первісно обліковуються за справедливою вартістю.  Справедливу вартість при первісному 
визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні 
виникає лише тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть 
підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для 
яких використовується тільки відкрита ринкова інформація. 
Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом 
періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (договори «звичайної» купівлі- 
продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли  Товариство зобов'язується 
придбати або продати фінансовий актив. 
 
Справедлива вартість - це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість 
(зобов'язання) в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну 
пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. 
 У відношенні активів і зобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство  
може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі 
взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну 
попиту або ціну пропозиції.  
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно 
та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і 
регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах. Активний ринок – це 
ринок, на якому операції з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою і в 
достатньому обсязі, що дозволяє отримувати інформацію про ціни на постійній основі.  
 
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація 
про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель 
дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між 
непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. 
Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і розподіляються за рівнями ієрархії 
наступним чином: (i) до 1 Рівня відносяться оцінки за цінами котирувань (не скоригованих) на 
активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань, (ii) до 2 Рівня – отримані за допомогою 
методів оцінки, в яких усі використовувані істотні вхідні дані, які або прямо (наприклад, ціна), 
або опосередковано (наприклад, розраховані на основі ціни) є спостережуваними для активу або 
зобов'язання (тобто, наприклад, ціни); (iii) до 3 Рівня відносяться оцінки, що не ґрунтуються 
виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцінки потрібний значний обсяг не 
спостережуваних вхідних даних). Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості 
вважається таким, що мав місце на кінець звітного періоду. 
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Таким чином, справедлива вартість фінансових інвестицій була розрахована на основі  майбутніх 
очікуваних грошових потоків, зважаючи на вартість нових фінансових інструментів, що мають 
подібний кредитний ризик (Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості). Справедлива вартість цих 
активів не відрізняється від балансової і не вплинула на фінансовий результат діяльності 
товариства на звітну дату. 
 
Поточні фінансові інвестиції представлені  наступними  цінними паперами: 

 
Інвестиційні сертифікати, іменні, прості. Кількість 9 535 шт. Найменування емітента - ТОВ КУА 
«АСГАРД-ФІНАНС» (ПВНЗІФ «АСГАРД-ІНВЕСТ»),  код ЄДРПОУ 38799845, код ЄДРІСІ 
23300235, номінальна вартість одного цінного паперу - 1 000,00  грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.), в 
бездокументарній формі випуску.  Справедлива вартість фінансових інвестицій – 9 535 000,00 
грн. 
 

Власний капітал 

Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016 року складає    9 818,0 тис. 
грн. Структура власного капіталу складається з зареєстрованого капіталу та нерозподіленого 
прибутку. 
 
 
Статутний  капітал 

Станом на 31.12.2016 року розмір   заявленого та зареєстрованого статутного капіталу 
Товариства складає  9 815,0 тис. грн.   

Сформований статутний  капітал  сплачений грошовими коштами  в сумі  9 815,0  тис. грн.   

Станом  на звітну дату учасниками  ТОВ є дві юридичні особи: 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІСКОНТ ІНВЕСТ" 
ідентифікаційний код 39578430, місцезнаходження: 01103, м. Київ, Печерський район, 
вул. Кіквідзе, будинок 18 Б, офіс 52, розмір внеску – 9 799 900,00 грн., розмір частки 
99,846 %. 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛГОРИТМ», 
ідентифікаційний код 31811132,  місцезнаходження: 21000, м. Вінниця, вулиця Пирогова, 
будинок 39, розмір внеску - 15 100,00 грн., розмір частки 0,154 %. 

 

Нерозподілений прибуток на 01 січня  2017  року складає  3 тис. грн. 

Довгострокові зобов'язання  

 
Довгострокові забезпечення  витрат персоналу в сумі 3,0 тис. грн. є нарахованим резервом 
відпусток станом на 31.12.2016. Для розрахунку суми  резерву  невикористана  кількість днів 
щорічної  відпустки кожного працівника за розрахунковий період помножена на середньоденну  
заробітну плату працівника. До суми резерву додана сума нарахувань Єдиного соціального 
внеску в розмірі 22,0%. 
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Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2016р.  з очікуваним строком погашення, більшим за 
12 місяців,  не визначені.  

Поточні зобов'язання  

Зобов'язаннями визнається заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що 
виникла внаслідок отримання товарів, робіт, послуг, погашення якої у майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів компанії та її економічних вигід.  

Поточними зобов'язаннями  й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення 
не більше ніж 12 місяців та класифіковані виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, 
визначених у п. 60 МСБО 1.  

Кредиторська заборгованість відображується за собівартістю, яка є справедливою вартістю 
компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи та послуги.  

Станом на 31.12.2016 року поточні зобов’язання  Товариства становлять 26,0 тис. грн.,  в т. ч. 
25,0 тис. грн. -  оплата за поставлені цінні папери,  термін платежу за які ще не настав, та 1,0 тис. 
грн. – нараховані зобов’язання зі сплати податку на прибуток за підсумками діяльності за 2016 
рік. 

 
 ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ( ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)  

Всі статті доходів і витрат, визначені у звітних періодах, включено до складу Звіту про прибутки 
та збитки.  

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшення зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені.  

За умови, що оцінка доходу може бути достовірна визначена, дохід у «Звіті про фінансові 
результати» відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які 
приводять до збільшення власного капіталу підприємства.  
 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід від реалізації фінансових 
інвестицій та надання брокерських послуг – 356,0 тис. грн. 
 
 
Інші доходи  в сумі 26,0 тис. грн. – неповоротна фінансова допомога 25,0 тис. грн., що була 
надана Товариству для здійснення поточної діяльності та списання на доходи кредиторської 
заборгованості 1,0 тис. грн. 

                                                                                                                         
Адміністративні та інші операційні витрати за звітний період складають 106,0 тис. грн. До цієї 
суми входять: 

 Вартість банківських послуг –                                               5,0 тис. грн. 
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 Витрати на оплату праці –                                                      44,0 тис. грн. 
 Відрахування на соціальні заходи –                                      10,0 тис. грн. 
 Інші витрати: аудитори, публікація, ПЗ –                              5,0 тис. грн. 
 Витрати на оренду приміщення та комунальні послуги –  28,0 тис. грн. 
 Резерв відпусток штатних працівників –                               3,0 тис. грн. 
 Членські внески -             5,0 тис. грн. 
 Інші операційні витрати –                                                        6,0 тис. грн. 

 
 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Звіт про рух грошових коштів за  2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, 
згідно з яким розкривається  інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів 
чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності компанії.  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Зареєстрований капітал становить 9 815,0  тис. грн. Сплачений в повному обсязі.  

Нерозподілений прибуток станом на 01 січня 2017 року становить 3,0 тис. грн.  

Загальна сума власного капіталу становить 9 818,0 тис. грн. 

Управління капіталом підприємства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання 
вимог до капіталу, встановлених регулятором,  і забезпечення здатності компанії функціонувати 
в якості безперервно діючого підприємства.  

 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОВ'ЯЗАНИХ СТОРІН 
 
Пов'язаними особами для Товариства є: її учасники; посадові особи Товариства та члени їхніх 
сімей; особи, що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких 
діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність 
Товариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають під 
контролем третьої особи. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою 
відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх 
юридичній формі. 
 
Протягом  2016 року операцій з пов’язаними сторонами не було. 
 
 
УМОВНІ І ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ РИЗИКИ 
 
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації  негативних 
фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення.  
 

Компанія визначає наступні категорії ризику: 
 

 Фінансовий 
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 Не фінансовий 
 Інші ризики  
 
 
Управління фінансовими ризиками 
 
Фінансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик, ризик інвестицій в акції, ринковий 
операційний ризик, ризик зміни процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і 
ризик ліквідності. Головною метою управління фінансовими ризиками є визначення лімітів 
ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів.  

 
Кредитний ризик - ризик неспроможності контрагента виконати взяті на себе будь-які договірні 
зобов’язання перед страховиком. 
 
Оцінкою кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 
використовуються кредитні рейтинги та будь-яку іншу доступну інформацію щодо їх 
спроможності виконувати боргові зобов’язання.  
 
Товариство контролює кредитний ризик, встановлюючи ліміти на одного контрагента або групу 
пов'язаних контрагентів. Моніторинг таких ризиків здійснюється регулярно, при цьому ліміти 
переглядаються не рідше одного разу на квартал. Керівництво ТОВ проводить аналіз за строками  
платежів дебіторської заборгованості з основної діяльності і відстежує  залишки дебіторської 
заборгованості. 

 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності полягає в тому, щоб Товариство мало змогу оплатити всі зобов'язання при 
настанні терміну їх погашення. Керівництво здійснює ретельне управління і контроль за 
ліквідністю,  використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових 
коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх 
зобов'язань.  
 
Так, показники аналізу платоспроможності (ліквідності) Товариства характеризуються 
наступними розрахунками: 

 
1. Коефіцієнт ліквідності (Нормативне значення коефіцієнта загальної ліквідності становить не 
менше 1): 

 
К1.1 = (II розділ + III розділ активу балансу)/III  розділ пасиву балансу 
К1.1 = 378,7 

 
Загальний (коефіцієнт покриття) характеризує, що  на   кожну   гривню   зобов'язань   
підприємство  має  378,7  грн. усіх мобільних коштів. 
 
2. Коефіцієнт Абсолютної ліквідності (Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 
становить більше  0,2): 

 
К1.3 = Грошові кошти/III  розділ пасиву балансу 
К1.3 = 1,1 

 
Характеризує,  яка частка короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена коштами 
на поточному рахунку та інших рахунках в банках. 
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Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від 
операційної діяльності. 
 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок 
та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в 
цінні папери та інші фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик або ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю 
вартості активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової 
вартості акцій. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики у 
Товариства не виникають у зв’язку з відсутністю операцій в іноземній валюті. 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін 
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 
процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші 
параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив 
зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства. 

 
Ризик управління капіталом 
 
Основними елементами управління капіталом керівництво вважає власні і позикові кошти. Для 
збереження і коригування структури капіталу Компанія може переглядати свою інвестиційну 
програму, залучати нові і погашати існуючі позики і кредити, продавати непрофільні активи.  

 
Управління нефінансовими ризиками 
 
Операційний ризик – ризик фінансових втрат товариства, що виникає через недоліки 
управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, 
надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу. 
 
Ризик законодавчого простору – можливі наслідки для фінансового стану Товариства через 
зміни в Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні) та існуючих нормах здійснення 
господарської діяльності. 
   
Керівництво приймає управлінські або кадрові рішення в разі виявлення порушень дотримання 
встановлених. Системно проводить процедури моніторингу змін (можливих змін) в 
законодавчому просторі, контролю за ступенем захисту інформаційної мережі Товариства. 
 
Управлінський  персонал  вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що стосуються 
діяльності компанії. Керівництво Товариства, ґрунтуючись на трактуванні податкового 
законодавства, вважає, що зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Річна фінансова звітність завірена ТОВ ФКГРАНД ПРОФІТ
	1 Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	2Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	3-4Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	5Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	6Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	7-10 Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_
	11 Форма 5 Примітки 2016  ГРАНД_


