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І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "СОКУР" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 38749600 

4. Місцезнаходження провулок Киянівський, 7 А, м. Київ, 04053 

5. Міжміський код, телефон та факс 

6. Адреса електронної пошти 

(044) 272 42 48, (044) 272 42 46 

fk _ sokur@ukr.net 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, 26.04.2019, Рішення Учасника №50 
яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності) 

8. Найменування, ідентифікаційний 

код юридичної особи , країна 

реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру 

осіб, уповноважених надавати 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/0000 І І АР А 

інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника 

фондового ринку 

11. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Повідомлення розміщено на l1ttp://www.zvit11ist.c0111.ua/38749600 
власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

(адреса сторінки) 

26.04.2019 

(дата) 



Зміст 

І. Основні відомості про емітента. 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі ВИди діяльності. 

3. Відомості про участь емітента в інших юрИдичних особах. 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. 

7. Судові справи емітента. 

8. Штрафні санкuії емітента. 

9. Опис бізнесу. 

І О. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 

та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

І) інформація про органи управління; 

2) інформація про посадових осіб емітента; 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення; 

З) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток ак.цій (часток, паїв). 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): 

І) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента ; 

2) інформація про розвиток емітента; 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочин ів щодо похідних цінних паперів емітентом , 

якщо це вІUІиває на оцінку його акїивів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

завдання та політика емітента щодо уnравління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування; 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків , кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків; 

4) звіт про корпоративне управління: 

Rл~~сний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління , який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

інформація про проведені загальн і збори акціонерів (учасників); 

інформація про наглядову раду; 

інформація про виконавчий орган; 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

повноваження посадових осіб емітента. 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій. 
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13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

14. І нформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій. 

16. І нформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників). 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 

І) інформація про випуски акцій емітента; 

2) інформація про облігації емітента; 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. 

20. І нформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад О, І відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента. 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі. 

23. І нформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

І) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 

3) інформація про зобов'язання емітента; 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

26. І нформація вчинення значних правочинів. 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є за інтересованість. 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством nравочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість. 

29. Річна фінансова звітність. 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 

аудитором (аудиторською фірмою). 

3 1. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

32. Твердження щодо річної інформації. 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента. 
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34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом. 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду. 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

І) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечн11ми облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття ; 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
акпrвів на кінець звітного періоду; 

5) відомості щодо підстав в11никнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття. 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 

41. Основні відомості про ФОН. 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 

45. Правила ФОН. 

46. Примітки .(до звіту) 
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Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не зазначаються - Емітент не є акціонерним товариством, 
Емітент не здійснював публjчну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на 
фондовій біржі 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не зазначається - Емітент не запровадив посади корпоративного 
секретаря. 

Інформація про рейтингове агенство не зазначається - Емітент не користується послугами рейтингових агентств . 

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не зазначається -
Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

Інформація щодо судових справ не зазначається - Емітент не є учасником судових справ 

Інформація про володіння посадовими особами Емітента акціями Емітента не надається - посадові особами Емітента 
частками Товариства не володіють 

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільненrtЯ не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію 

цінних паперів та цінні папери Емітента не долущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про звіт керівництва (звіт про управління) не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством , 
Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на 
фондовій біржі 

Інформація про перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості , тилу та/або 

класу належних їм акцій не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 

пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про зміну акціонерів , яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не 
здійснював публічну пропозицію цінн11Х паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями , сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, 

Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на 
фондовій біржі 

.:о ІХ р ' r 



Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов 'язаних з голосуючими акuіями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію 
цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків 
акціонерів (учасників) не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 
пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про випуски акцій не зазначається - Емітент не випускав акції 

Інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом не зазначається - Емітент не випускав інші цінні папери 
Інформація про похідні цінні папери Емітента не зазначається - Емітент не випускав похідні цінні папери 

Інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду не зазначається - Емітент не випускав 
власні акції 

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій п ідприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається - Емітент не 
здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. 

Інформація про наявність у власності працівників Емітента цінних паперів (крім акцій) такого Емітента не 
зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та 

цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад О, 1 відсотка розміру статутного 
капіталу такого емітента не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 
пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про будь-які обмежен:ня щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не зазначається - Емітент не є 
акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не 
долущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, 
а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій 
особі не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством , Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних 
паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається - Рішення 
про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоду не приймалось 

Емітент не розкриває інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не 
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води. 

Емітент не розкриває інформацію про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, 
що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 

Jнформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначається -
Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери 
Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про вчинення значних правочинів не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не 
здійснював rтублічну пропозицію пінних nanepiR та нінні папери Емітента не долущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не зазначається - Емітент не є 

акціонерюu~ товариством, Емітент не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не 
допущені до торгів на фондовій біржі 

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування 

яких створює заінтересованість не зазначаються - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював 

публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності Емітента аудитором 

(аудиторською фірмою) не надається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 
пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Твердження щодо річної інформації не надається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював 

публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 
наявна в емітента не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 

пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 

контроль над емітентом не зазначається - Емітент не є акціонерним товариством, Емітент не здійснював публічну 

пропозицію цінних паперів та цінні папери Емітента не допущені до торгів на фондовій біржі 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 

періоду, не розкриваються -у Емітента протягом звітного періоду не виникали особлива інформація та інформація 
про іпотечні цінн і папери 

.Jll Х J' 



Інформація про випуски іпотечних облігацій не зазначається - Емітент не випускав іrтотечні облігації 

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним rтокриттям не зазначається - Емітент не виrтускав іпотечні облігації. 
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття не 
зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації. 

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іrтотечних активів до 
складу іпотечного покриття не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації. 
Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на 

кінець звітного періоду не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації. 
Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття не зазначаються - Емітент не випускав іпотечні облігації 
Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття , не 
зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації 
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не зазначається - Емітент не випускав іпотечні сертифікати 
Інформація щодо реєстру іпотечних активів не зазначається - Емітент не випускав іпотечні цінні папери 
Відомості про ФОН не зазначаються - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю 

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з 
нерухомістю 

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів 
операцій з нерухомістю. 

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з 
нерухомістю 

Правила ФОН не зазначаються - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю 
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1. Повне найменування 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну д/н 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 12.06.2013 

4. Територія (область) 

5. Статутний капітал (грн) 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

м. Київ 

5500000,00 

о 

о 

5 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 64.99 
забезпечення), н. в. і. у. 

Інші види грошового посередництва 

Фінансовий лізинг 

1 О. Банки, що обслуговують емітента: 

І) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

2) МФО банку 

3) поточний рахунок 

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) поточний рахунок 

..::1 Іх r .i-;~..\%0) 

64.19 

64.91 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК" 

334851 

26509173 

не має 

не має 

не має 



11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата Орган державної влади, що Дата 

(дозволу) видачі видав ліцензію заюнчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за наявності) 

1 2 з 4 5 

Ліцензія на здійснення Розпорядження 20.04.2017 Нацкомфінпослуг 
фінансової послуги - № 1242 
фінансовий лізинг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія видана на 
необмежений строк. 

Ліцензія на здійснення Розпорядження 20.04.2017 Нацкомфінпослуг 
фінансової послуги - № 1242 
надання гарантій та 

поручительств 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія видана на 
необмежений строк. 

Ліцензія на здійснення Розпорядження 23.05.2017 Нацкомфінпослуг 
фінансової послуги - № 1932 
надання коштів у позику, 

у тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

ліцензія видана на необмежений строк. 

'111 ~. р 



l 2 3 4 5 

Ліцензія на здійснення Розпорядження 23.05.2017 Нацкомфінпослуг 
фінансової послуги - № 1932 
факторинг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія видана на необмежений 
строк. 

2011'> р. 



17. Штрафні санкції емітента 
№ Номер та дата Орган, який наклав Вид стягнення Інформація про виконання 

з/п рішення. яким штрафну санкцію 

накладено штрафну 

санкцію 

І 2 з 4 5 

І 0024291406, ГУ ДФС ум.Києві П одаток на прибуток Сплачено в повному обсязі 
15.05.2018 фінансових установ 

І~ р. 



18. Опис бізнесу 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНLЯ «СОКУР» не має в 
своїй структурі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх підприємств, філій та представництв. Протягом 

звітного періоду Товариство не створювало дочірніх підприємств, філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділі в. Органи управління Товариства: - Загальні збори учасників; - Директор. Змін 
в організаційній структурі Товариства у звітному році не було і не передбачається. 

Іuформація про чисельність працівників 

Кількість працівників Емітента - 5 осіб 

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

п ідприємствами, установами 

Емітент не проводить спіл ьну діяльн ість з іншими організаціями, підприємствами, установами. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 

Опис обраної облікової політики 

Основн і 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 подасться ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся 

фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. 

Ос1іовні 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 інш і 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 вибутrя 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 
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очікуване використання майбутніх економічних виrод, 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. 

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

усі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання 
визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. 
На підставі п.33 МСБО 17, орендні платежі за договором операційної оренди визнаються в якості витрат 
упродовж терміну оренди. 

У разі надання в операційну оренду активів ТОВ «ФК «СОКУР», суми, що підлягають отриманню від 

орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів за 

договором оренди. 

Відповідно до п.36 МСБО l 7, орендодавці визнають активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, 

у своїх звітах про фінансовий стан як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює чистим 

інвестиціям в оренду. 

Чисті інвестиції в оренду - це валові інвестиції в оренду, дисконтовані за відсотковою ставкою, 
припустимою в договорі оренди. 

Валові інвестиції в оренду- це сукупна сума мінімальних орендних платежів, які підлягають отриманню 

орендодавцем за угодою про фінансову оренду. 

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.З. І. І. 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 «СО КУР» 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 
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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 
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 признається в ТОВ 
«ФК «СО КУР» 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. 

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 терм інів 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 
Компан ії 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 З 11 , 312; 
- грошові кошти на депозитних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 313; 
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- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301. 
Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді. Крещrги 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 . Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг ТОВ «ФК «СОКУР» визнаються згідно 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». 
Договір з клієнтом обліковується тільки тоді, коли виконуються всі перелічені критерії: 
І .Сторони схвалили договір та готові виконувати свої зобов'язання; 

2.Суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть 
передаватись; 

З.Суб'єкт господарювання може визначити умови оплати праці за товари або послуги які будуть 
передаватись; 

4.Договір має комерційну сутність; 

5.Цілком ймовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, на яку він матиме право в обмін на 
товари або послуги, які будуть передані клієнту. 

Якщо договір з клієнтом відповідає всім критеріям, то виручка визнається. 

Коли договір з кл ієнтом не відповідає критеріям, переліченим вище, то отримана компенсація визнається 
як дохід тільки тоді, коли сталася одна з таких подій: 

І .Суб'єкт господарювання не має невиконаних зобов'язань щодо передачі товарів або послуг, вся 
компенсація не підлягає поверненню; 

2.Договір був розірваний і отримана компенсація не підлягає поверненню. 

Доки не станеться одна з подій, отримана компенсація, враховується як зобов'язання. 

До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором відносяться: прямі трудові витрати, матеріальні 

витрати, розподіл витрат, безпосередньо пов 'язаних з договором , інші витрати. 
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Витрати, пов'язані з отриманням 

доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

Виплати працівникам. Для обліку усіх винагород працівників ТОВ «ФК «СОКУР)> застосовує МСБО 19. 
Працівник може надавати підприємству послуги на основі повного робочого дня, часткової зайнятості , на 
постійній, разовій або тимчасовій основі. 

У сі винагороди працівникам в ТОВ «ФК «СО КУР» 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 надбавки. 

В процесі господарської діяльності ТОВ «ФК «СО КУР» 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 з і 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. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що 'іх виробляє чи надає емітент 

Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених 
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чинним законодавством України. Предметом діяльності Товариства є виключно: •факторинг; •фінансовий 

лізинг; •надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту; •надання гарантій та 

поручительств. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких 

не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів 

для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію, Товариство може надавати такі 

послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії. ТОВ «ФК «СОКУР» здійснює діяльність на 

підставі наступних ліцензій: 1. Ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - фінансовий 
лізинг від 20.04.20 І 7 р" видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.04.2017 № 1242. 2. 
Ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - надання гарантій та поручительств від 
20.04.2017 р" видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.04.2017 № 1242. 3. Ліцензія 
Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - факторинг від 23.05.2017 р" видана на підставі 
розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932. 4. Ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення 
фінансової послуги - надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту від 

23.05.2017 р" видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 

Основні придбання активів ТОВ «ФК «СОКУР» за останні п'ять років: 

2014 рік: 
- цінні папери на суму 16557 тис.грн. 
- права вимоги заборгованості за кредитами банка фізичних осіб - 25642 тис.грн. 
- права вимоги заборгованості по позикам, які надані юридичним особам - 302 914 тис.грн. 
- оборотні активи - 211 766 тис.грн. 
2016 рік: 
- повернуті цінні папери, які були продані у 2014році, на суму 6 888 тис.грн. 
2017 рік: 
- придбані нематеріальні активи - 7 тис.грн., 

- придбані цінні папери - 556 тис.грн. 
Основні відчуження активів ТОВ «ФК «СО КУР» за останні п'ять років: 

2014 рік: 
- цінні папери на суму 7386 тис.грн. 
2015 рік: 
- цінні папери на суму 7927 тис.грн. 
2016рік: 

- повернуті цінні папери, які були придбані у 2014році, на суму 14 153 тис.грн. 
- продаж ЦП на суму 400 тис.грн. 
2018 рік: - погашена заборгованість по фінансовому лізингу - 171 650 тис.грн. 

Інформація про основні засоби емітента 

Емітент в своєму активі не має основних засобів. Використовується орендоване майно. Власного 

приміщення Товариство не має, робоче місце орендує. 

Інформація щодо проблем, які впливають ва діяльність емітента 

На об'єм реалізації емітентом послуг впливає фінансово-економічне становище в країні. Від сезонних 

змін товариство суттєво не залежить. Основні ризики в діяльності підприємства: втрата 

платоспроможності клієнтів; підвищення облікової ставки НБУ; інфляційні процеси; можливі зміни в 

оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; встановлення регулятором додаткових 

нормативів та вимог; загальна економічна та політична ситуація в країні; форс-мажорні обставини, які 

можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України. 

Опис обраної політики щодо фівавсувавня діяльності емітента 

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних та залучених коштів. 

На кінець 2018 року структура капіталу така: власний капітал 5 070 тис. грн., з яких статутний капітал 5 
500 тис. грн., резервний капітал - І 251 тис. грн., непокритий збиток - І 681 тис. грн. Товариство протягом 
2018 р. використовувало кредити банків для розвитку бізнесу, на кінець звітного періоду зобов'язання 

погашені. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 

Станом на кінець звітного періоду сума укладених, але не виконаних договорів, складає 591 І 08,0 тис. 
Грн. 



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше ва рік 

Прогнозується збільшити обсяг реалізації послуг в наступному році. Товариство удосконалює принципи 
управляння підприємством, що дозволять мати постійних платоспроможних клієнтів та надавати послуги 

згідно довгострокових контрактів. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 

Емітент у звітному періоду не здійснював досліджень та розробок. 

Інша інформація 

Товариство ТОВ «ФК «СОКУР» набуло статус емітента у 2014 році, після випуску облігацій. 
Валюта балансу ТОВ «ФК «СОКУР» на кінець 2018 року склала 306 854 тис. грн. 
Товариство не займає значну позицію на ринку, але стратегія розвитку Товариства базується на цілях 

зайняти лідируюче положення на ринку послуг, які надає ТОВ «ФК «СОКУР». 
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IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Директор Грєхова Зоя Сергіївна 

Товариства 

Вищій орган Товариства Загальні збори Учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВТДЛОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКУР" 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада*: Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Грєхова Зоя Сергіївна 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1983 

5) освіта**: Вища економічна 

6) стаж роботи (років)**: 16 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** : 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕРА ФІНАНС", 30702104, Начальник 
депозитарного відділу 

8) дата набуття повноважень та 20.09.2013 до моменту переобрання 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис: До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 
поточною діяльністю То ва ри ства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних 

зборів, зокрема Директор: 1) на основі діючого законодавства та дійсного Статуту видає накази, 

інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень; 2) без довіреності представляє 
Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними органами, юридичними та 
фізичними особами; 3) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, надає 
доручення та довіреності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені 

Товариства, відкриває та використовує рахунки Товариства в установах банків; 4) укладає 
правочини від імені Товариства за виключенням питань, які є виключної компетенцією 

Загальних зборів Учасників; 5) подає Загальним зборам Учасників на затвердження проекти 
бюджету Товариства та звіти про їх виконання; 6) затверджує штатний розклад, призначає та 
звільняє працівників Товариства, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення; 7) 
Dидас правила шrутрішпього розпорядку; 8) виІ<онус інші функції, необхідні для забезпечення 
організації діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів, на основі Статуту та 

функціональних обов'язків. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного 

розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не 

надавалася. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Призначена на посаду 

Директора товариства Протоколом Загальних зборів Засновників (Учасників) ТОВ «ФК 

«СОКУР» №4 від 19.09.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16 років. Попередні посади: 
Начальник депозитарного відділу ПР АТ "АЛЬ ТЕР А ФІНАНС" Посадова особа за основним 

місцем роботи займає посаду Начальника депозитарного відділу ПРА Т «АЛЬТАНА КАПІТ АЛ» 

(04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7 А); Посадова особа за сумісництвом займає наступні 
посади: Директор ТОВ «СОКУР», (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7-А); Директор ТОВ 

«ФК «АЛЬЯНС», (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7-А). 

1) посада*: Головний бухгалтер 
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2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код 
юридично]' особи: 

4) рік народження* *: 

5) освіта**: 

6) стаж роботи (років)**: 

фізична особа Ульшина Наталія Василівна 

1980 

Вища економічна 

16 
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" , 20337279, Заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та 20.09.2013 до моменту переобрання 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис: Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією. 
Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", головний бухгалтер підприємства: 1) забезпечує дотримання на підприємстві 
встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у 

встановлені строки фінансової звітності; 2) організує контроль за відображенням на рахунках 
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 3) бере участь в оформленні матеріалів, 
пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів 

підприємства; 4) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, 

відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. Розмір виплаченої винагороди 

установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у 

натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі щодо посади 

Головного бухгалтера у звітному році не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні 
посади: Заступник головного бухгалтера ПРА Т "АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" (04053, м.Київ, пров. 

Киянівський, буд. 7А); Головний бухгалтер ТОВ "Фріленд Україна"(83001 , м.Донецьк, 

вул.Постишева, 117, літ. А-3) Посадова особа також обіймає за сумісництвом посаду головного 
бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А) та посаду головного 

бухгалтера ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається. чн є посадова особа акціонером , представником 
акціонера. представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1 tJ І:-; р. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, па'ів) 

Найменування юридичної Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій 

особи засновника та/або ний код (часток, паїв), які 

юридичної належать 
учасника 

особи засновнику та/або 

засновника 
учаснику (від 

та/або 
загальної кількості) 

учасника 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 38748675 провулок Киянівський, будинок 7-А, м. 100 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКУР» Київ, Шевченківський, 04053 

Прізвище, ім'я , по батькові Відсоток акцій 

фізичної особи (часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього: 100 

О Іх р 



2. Інформація про облігації емітента 

Дата Номер 

реєстрації свідоцтва про 

випуску реєстрацію 

випуску 

2 

15.10.2014 147/2/2014 

Найме1"1ування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

з 

Міжна

родний 

ідентифі

каційний 

номер 

4 

Облігації Номінальна 

(ві»:сотк~ві, І вартість (грн) 
ЦІЛЬОВІ , 

дисконтні) 

5 

Національна UA4000 І відсоткові 

б 

1000,00 
комісія з цінн11х 87199 
паперів та 

фондового 

ринку 

Кількість у 

випуску 

(шт.) 

7 

294054 

Форма Загальна 

існування та І номінальна 
форма випуску вартість (грн) 

8 9 

Бездокументарні 294054000,00 
іменні 

Процентна 

ставка (у 

в ідсотках) 

10 

30,915 

Термін 

виплати 

процентів 

11 

12 разів на 
рік 

Сума 

виплаченого 

проuентноrо 

доходу у 

звітному пер іоді 

(грн) 

12 

Дата 

погаше1тя 

облігацій 

І З 

909156 15,72 25.09.2019 

[
Опис: Розміщення облігацій здійснюється з метою залуче11ня грошових коштів для здійснення операційної діяльності Товариства на фінансовому ринку України, а саме 100 % 
залучених фінансових ресурсів будуть спрямовані на придба~1ня права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника). Облігації не вклю•1ені до біржового реєстру жодної фондової 

біржі. 

х j\ 



5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
Дата Номер Міжна- Обсяг випуску Вид Найменування Ідентифі- Сума 

реєстрації свідоцтва родний (грн) забезпечення поручителя/ каці й ний забезпечення 

випуску про ідентифі- (порука/ страховика/гаранта код 

реєстрацію каційний страхування/ юридич-

вилуску номер гарантія) ної особи 

І 2 " .) 4 5 6 7 8 

15.10.2014 147/2/2014 UA40001 294054000 порука ПРИВАТНЕ 37841948 151054000 
87199 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«СОЛАР 

МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» 

Опис: Умови гарантії: Поручителем за договором поруки забезпечені зобов'язання Емітента в обсязі 151054000,000 
гривен. Зобов'язання Емітента мають бути виконані у розмірі , у валюті, у строки, у порядку та при дотриманні інших 

умов, передбачених Проспектом емісії Облігацій та Договором поруки. У разі невиконання Емітентом своїх 
Зобов'язань перед Власником Облігацій , Емітент та Поручителі відповідають перед Власником Облігацій як 
солідарні боржники. 

15.10.2014 147/2/2014 UA40001 294054000 порука ПРИВАТНЕ 37841754 143000000 
87199 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АСГАРД ХОЛДИНГ» 

Опис: Умови гарантії: Поручителем за договором поруки забезпечені зобов'язання Емітента в обсязі 143000000,00 
гривень. Зобов'язання Емітента мають бути виконані у розмірі, у валюті, у строки, у порядку та при дотриманні 

інших умов, передбачених Проспектом емісії Облігацій та Договором поруки. У разі невиконання Емітентом своїх 

Зобов'язань перед Власником Облігацій, Емітент та Поручителі відповідають перед Власником Облігацій як 

солідарні боржники. 

~(11 х р. ' І ,х~-1%00 



ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні зас.оби Основні засоби, усього 

грн) (тис. грн) (тис. грн) 

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець 

леріоду періоду періоду періоду періоду періоду 

І .Виробничого призначення: о о о о о о 

будівлі та споруди о о о о о о 

машини та обладнання о о о о о о 

транспортні засоби о о о о о о 

земельні ділянки о о о о о о 

інші о о о о о о 

2.Невиробничого призначення: о о о о о о 

будівлі та споруди о о о о о о 

машини та обладнання о о о о о о 

транспортні засоби о о о о о о 

земельні ділянки о о о о о о 

інвестиційна нерухомість о о о о о о 

інші о о о о о о 

Усього о о о о о о 

Опис: Емітент не має власних чи орендованих основних засобів. 

::'О І R р 



2. Інформація щодо вартості чистих активів ем ітента 

Найменування За звітний період За попередній період 

показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5070 5065 

Статутний капітал (тис. грн) 5500 5500 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5500 5500 

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить -430 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -430 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить -435 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -435 
тис.грн . 

Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю менша від 

статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від 

мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.4 ст.144 

Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року 

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати 

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про 

внесення додаткових вкладів. 



З. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата 

частина боргу користування погашення 

(тис.грн) коштами(% річних) 

Кредити банку х о х х 

у тому числі: 

Зобов'язання за цінними паперами х 294054 х х 

у тому числі: х 294054 х х 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

Зобов· язання за облігаціями 31.10.2014 294054 30,915 25.09.2022 

за іпотечними цінними паперами (за х о х х 

кожним власним випуском): 

за сертифікатами ФОН (за кожним х о х х 

власним вилуском): 

за векселями (всього) х о х х 

за іншими цінними паперами (у тому числі х о х х 

за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в х о х х 
корпоративні права (за кожним видом): 

Податкові зобов'язання х о х х 

Фінансова допомога на зворотній основ і х о х х 

Інші зобов'язання та забезпечення х 7730 х х 

Усього зобов'язань та забезпечень х 301784 х х 

Опис: Загальня сума зобов'язань ТОВ "ФК "СО КУР" на З 1.12.2018 складає 301784 тис. грн. Сума зобов'язань за 
облігаціями на З 1.12.2018 складає 294 054 тис. грн . Податкові зобов'язання на кінець звітного періоду відсутні . 

Фінансова допомога на зворотній основі не надавалась. І нші зобов'язання дорівнюють 7730 тис.грн. та складаються з 
відсотків за облігаціями - 7722 тис.грн. ; інших зобов'язань перед контрагентами - 2 тис.грн.; інших поточних 
зобов'язань - 6 тис.грн. 

О І !ір 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська 

особи або прізвище, ім'я, по фірма «Імона-Аудит» 

батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної 23500277 
особи 

Місцезнаходження вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна 

Номер ліцензії або іншого 0791 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного Аудиторська палата України 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001 
документа 

Міжміський код та телефон (044)565-77-22 

Факс (044)565-99-99 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емпенту 

Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Імона-Аудит» надає 

емітенту послуги з перевірки фінансової звітності та підготовки аудиторського висновку. 

11) х р 



Повне найменування юридичної ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

особи або прізвище, ім'я, по "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТ АРІЙ УКРАЇНИ" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 30370711 
особи 

Місцезнаходження вул. Нижній Вал, 17/8, місто Київ, Подольский, 04071 , Україна 

Номер ліцензії або іншого Рішення № 2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого 01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40 

Факс (044) 482-52-01 

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: ПАТ "НДУ" надає емітенту депозитарні послуги, а саме послуги з обслуговування випуску 

цінних паперів. Статус Центрального депозитарію надано Рішенням НКЦБФР № 2092 від 
01.10.2013. 
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Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА 
особи або прізвище, ім'я, по КАПІТАЛ" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 20337279 
особи 

Місцезнаходження провулок Киянівський, будинок 7 А, місто Київ, 

Шевченківський, 04053, Україна 

Номер ліцензії або іншого АЕ№294660 

документа на цей вид діяльності 

Найменування державного Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого 13.01.2015 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 272-42-46 

Факс (044) 272-42-46 

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Емітент з депозитарною установою ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" має договір про 
обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно якого депозитарна установа надає емітенту 
послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування 

операцій за рахунком у цінних паперах. 

• І 



Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

ОрганізаціЮю

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Дата (рік, місяць, число) 

заЄWПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

Вид економічної Надання інших фінансових послуг (крім страхування та за КВЕД 

діяльності пенсійного забезпечення), н . в. і. у. 

Середня кількість працівників 5 

Адреса, провулок Киянівський, 7 А, м. Киі:в, Шевченківський, 04053, (044) 272 42 48 
телефон 

коди 

20 19.01 .01 

38749600 

8039100000 

240 

64.99 

Одиниuя виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з колійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухrалтерськоrо обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. Форма № І Код за ДКУ Д І І 801ОО 1 І 
Актив Код На початок На кінець 

рядка звітного звітного 

періоду періоду 

І 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 7 7 
первісна вартість 1001 7 7 
накопичена амортизація 1002 о о 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 о о 

Основні засоби 1010 о о 

первісна вартість І О 11 о о 

знос 1012 о о 

Інвестиційна нерухомість 1015 о о 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 о о 

знос інвестиційної нерухомості 1017 о о 

Дuвгостроков і біологічні активи 1020 о о 

первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 о о 

накопичена а,wортuзація довгострокових біологічних активів 1022 о о 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обл іковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 о о 

інші фінансові інвестиції 1035 о 1103 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 294053 294053 
Відстрочені податкові активи 1045 о о 

Гудвіл 1050 о о 

Відстрочені аквізuційні витрати 1060 о о 

ЗШІишок кои1тів у ценmрШІізова11их страхових резервних фондах 1065 о о 

Інші необоротн і активи 1090 о о 

У сього за розділом І 1095 294060 295163 



І 2 3 4 

11. Оборотні акт11в11 

Заnаси 1100 о 2 

Виробничі запаси 1101 о о 

Незавершене виробнzщтво 1102 о о 

Готова продукція 1103 о о 

Товари 1104 о о 

Поточні біологічні активи 11 10 о о 

!Депозити перестрахувания 1115 о о 

Векселіодер;JК:ані 1120 о о 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 о о 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 І І 

з бюджетом 1135 9 6 

у тому числі з nодатку на прибуток 1136 8 5 

І.Дебіторська заборгованість за розрахунка~щ з нарахова11их доходів 1140 8202 7774 

!Дебіторська заборгованість за розрахунками і:з внутріитіх розрахуикі 1145 о о 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 174678 3001 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1660 556 

Гроші та їх еквіваленти 1165 351 351 

Готівка 1166 о о 

Рахунки в банках 1167 351 351 

Витрати майбутніх nеріодів 1170 о о 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 о о 

ІУ то.му числі в: 1181 о о 
резервах довгострокових зобов'язань 

резервах збшпків або резервах 11аr1ежнш виплат 1182 о о 

резервах незароблета пре.мій 1183 о о 

ітта страхов1а резервах 1184 о о 

І нші оборотні активи 1190 о о 

Усього за розділом 11 1195 184901 11691 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 о о 

вибуття 

Бала нс 1300 478961 306854 

01 s 



Пасив Код На початок На кінець 

рядка звітного звітного 

періоду періоду 

І 2 3 4 
І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5500 5500 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 о о 

Капітал у дооцінках 1405 о о 

Додатковий капітал 1410 о о 

Емісійний дохід 14ll о о 

Накопичені курсові різниці 1412 о о 

Резервний капітал 1415 1250 1251 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( І 685) (1 681) 
Неоплачений капітал 1425 ( о ) ( о ) 
Вилучений кап італ 1430 ( о ) ( о ) 

!нuti резерви 1435 о о 

У сього за розділом І 1495 5065 5070 
П. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 о о 

Пенсійні зобов 'язан11я 1505 о о 

Довгострокові кредити банків 1510 о о 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 294054 294054 
Довгострокові забезпечення 1520 о о 

Довгострокові забезпече111-1я витрат персоналу 1521 о о 

Цільове фінансування 1525 о о 

Благодій11а допомога 1526 о о 

Страхові резерви 1530 о о 

у тол1у числі: 1531 о о 
резерв довгострокових зобов 'яза11ь 

резерв збитків або резерв наr1ежних вшиат 1532 о о 

резерв 11езаробле11их премій 1533 о о 

інші страхові резерви 1534 о о 

Інвестиційні контракти 1535 о о 

Призовий фонд 1540 о о 

Резерв на виплату джек-поту 1545 о о 

У сього за розділом 11 1595 294054 294054 
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткостроков і кредити банків 1600 171650 о 

Векселі видані 1605 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 о о 

довгостроковими зобов'язаннями 

товари, роботи, послуги 1615 з 2 
розрахунками з бюджетом 1620 28 о 

у тому числі з податку на прибуток 1621 28 о 

розрахунками зі страхування 1625 о о 

розрахунками з оплати праці 1630 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунка,,111и з учас11иками 1640 о о 

Поточна кредиторська заборгованість із в11утріш11іх розраху11ків 1645 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 о о 

Поточні забезпечення 1660 16 6 
Доходи майбутніх періодів 1665 о о 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 о о 

Інші поточні зобов'язання 1690 8145 7722 
У сього за розділом 111 1695 179842 7730 

'\ ~~7-1%00 



І 2 3 4 

rv. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 о о 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

V. Чиста вартість активів недержавного пе11сій11ого фо11ду 1800 о о 

Баланс 1900 478961 306854 

Примітки: д/н 

Кері вник Грєхова З.С. 

Головний бухгалтер Ульшина Н.В. 

2tІІ~ ~ х ї-1 •)(,(}() 



коди 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяц.ь, число) 2019.01.01 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 1-------1 

за ЄДРПОУ 38749600 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2018 рік 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма№2 Код.заДКУД І 180 1003 І 
Стаття Код За звітний За 

ряд.ка період аналогічний 

період 

поперед.нього 

року 

І 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 91494 91494 

Чисті зароблені страхові премії 2010 о о 

Премії підписані, валова су.ма 2011 о о 

Преміі; передані у перестрахування 2012 о о 

Зміна резерву незароблета премій, валова су.ма 2013 о о 

з.,1іна частJ...'"lІ перестрахов11ків у резерві незароблен11х премій 2014 о о 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( о ) ( о ) 

Чисті понесені збшпки за страховюш виrитатами 2070 ( о ) ( о ) 

Валовий: 2090 91494 91494 
прибуток 

збиток 2095 ( о ) ( о ) 
ІД ох ід (вшпрати) від з.мі11и у резервах довгострокових зобов'язань 2105 о о 

ІД ох ід (витрати) від зміни інитх страхових резервів 2110 о о 

Зміна iнlllux страховzа резервів, валова сума 2111 о о 

З.ніна частю1 перестраховиків в інших страховzа резервах 2112 о о 

Інші операційні доходи 2120 32 о 

Дохід від З.\1іни вартості акт11вів, які оцінюються за справедливою 2121 о о 

вартістю 

Дохід від первісного виз11а11ня біологічних активів і 2122 о о 
сільськогосподарськоl' продукції 

Дохід від використання коzшпів, вивільнених від оподаткувштя 2123 о о 

Адміністративні витрати 2130 ( 7 1 J ) ( 1139 ) 

Витрати на збут 2150 ( о ) ( о ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 15 ) ( о ) 

Вшпрати від З.\1іни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( о )( о ) 
справедливою вартістю 

Витрати від первісного в11знання біологічнuх активів і 2182 ( о ) ( о ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційно·~· діяльності: 2190 90800 90355 
пр11буток 

зб11ток 2195 ( о )( о ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 о о 

Інші фінансові доходи 2220 6260 38163 

І нші доходи 2240 о о 

Дохід від благодійної допомоги 2241 о о 

Фінансові витрати 2250 ( 97053 ) ( 128504 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( о ) ( о ) 

І нші витрати 2270 ( І ) ( о ) 

Прибуток (збиток) від в1v~иву і11фляції на монетарні статті 2275 о о 

Фінансовий результат до оподаткування: 2290 6 14 
прибуток 

зб11ток 2295 ( о ) ( о ) 



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (J) (3) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 о о 

Ч11стий фінансовий результат: 2350 5 11 
прибуток 

збиток 2355 ( о )( о ) 

11. СУКУПНИЙ ДОХІД 
Стаття Код За зв ітний За 

рядка період аналогічний 

період 

попереднього 

року 

І 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 о о 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 о о 

Накопичені курсові різниці 2410 о о 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 о о 

Інший сукупний дохід 2445 о о 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 о о 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим суІ\-упним доходом 2455 о о 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 о о 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 11 

НІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Назва статті Код За звітний За 

рядка період аналогічний 

період 

попереднього 

року 

І 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 7 о 

Витрати на оплату праці 2505 466 838 
Відрахування на соціальні заходи 2510 102 183 
Амортизація 2515 о о 

Інші операційні витрати 2520 151 118 
Разом 2550 726 1139 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код За звітний За 

рядка період аналогічний 
період 

попереднього 

року 

І 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 о о 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 о о 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 о о 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 о о 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 о о 

Примітки: д/н 

Керівник Грєхова З.С. 

Головний бухгалтер Ульшина Н.В. 

")OIS 



коди 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 1-------і 

за ЄДРПОУ 38749600 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2018 рі к 
Форма№ З 

Стаття Код За звітний період 

рядка 

1 2 3 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Н адходження від: 3000 269836 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Повернення податк ів і зборів 3005 о 

у тому числі податку на додану вартість 3006 о 

Цільового фінансування 3010 о 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 301] о 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 о 

Надходження від повернення аванс ів 3020 о 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 о 
рахунках 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 о 

Надходження від операційної оренди 3040 о 

Надходження від отрнмання роялті , авторських винагород 3045 о 

Надходження від страхових премій 3050 о 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 о 

Інші надходження 3095 55 
Витрачання на оплату: 3100 ( 145 
Товарів (робіт, послуr) 

П раці 3105 ( 355 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 104 
Зобов'язань з податків і зборів 31 15 ( 120 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток З І J6 ( 28 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість ЗІ 17 ( о 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 92 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( о 

Витрачання 11а оплату nоDернеш~я авансів 3140 ( о 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( о 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( о 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( о 

Інші витрачання 3190 ( 41 
Чист11й рух коштів від операційної діяльності 3195 269126 
11. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 3200 о 
фінансових інвестицій 

необоротних активів 3205 о 

Надходження від отриманих: 3215 о 
відсотків 

дивідендів 3220 о 

Надходження від дериватив ів 3225 о 

Надходження від погашення позик 3230 о 

Надходження від вибупя дочірнього підприємства та іншої 3235 о 
господарської одиниці 

Інші надходження 3250 о 

')J s 

Код за ДКУД І1 sо1004І 
За аналоrічний nеріод 

nопередньоrо року 

4 

153980 
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о 

о 
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о 
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о 

о 

о 
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)( 79 ) 

152696 
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о 

о 

о 

о 

о 



І 2 3 4 
Витрачання на придбання: 3255 ( о ) ( 556 ) 
фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 ( о )( о ) 
Виплати за деривативами 327_0 ( о ) ( о ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( о )( о ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 ( о ) ( о ) 
господарської одиниці 

Інші платеж і 3290 ( о )( о ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 о 2447 

IU. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 3300 о о 
Власного капіталу 

Отримання позик 3305 о 2600 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 о о 

Інші надходження 3340 12100 12320 
Витрачання на: 3345 ( о )( о ) 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350 ( 171650 ) ( 26692 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( о ) ( о ) 
Витра•1ання на сплату відсотк ів 3360 ( 97476 ) ( 128622 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( о )( о ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( о ) ( о ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 3375 ( о ) ( о ) 
підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 12100 ) ( 15320 ) 
Чистий рух коштів від фінансово'і діяльності 3395 (269126) (155714) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 о (571) 
Залишок коштів на початок року 3405 351 922 
Вплив зм іни валютних курсів на залишок коштів 3410 о о 

Залишок коштів на кінець року 3415 351 35 1 
Примітки: п/н 

Керівник Грєхова З.С. 

Головний бухгалтер Ульшина Н.В . 

.2ОІХ 1Х7-1%00 



коди 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число) 2019.01.0 І 
"Ф ІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" за ЄДРПОУ 38749600 

Стаття 

І 

Залишок на початок року 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

Виправлення помилок 

Інші зміни 

Звіт про власний капітал 

за 2018 рік 
Форма№4 

Код Зареєстро- Капітал у Додатко-

рядка ваний дооцінках вий капітал 

(пайовий) 

капітал 

2 з 4 5 

4000 5500 о о 

4005 о о о 

4010 о о о 

4090 о о о 

Скоригований зал1tшок 11а початок року 4095 5500 о о 

Ч11ст11й пр1tбуток (зб1пок) за звітний 4100 о о о 

період 

Іншнй сукупний дохід за звітний період 41 10 о о о 

Дооці11ка (уцінка) необоротних активів 4111 о о о 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 о о о 

Накопичені курсові різниці 4113 о о о 

Частка іншого сукупного доходу 4114 о о о 
асоційованих і спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116 о о о 

Розподіл прибутку: 4200 о о о 
Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205 о о о 

капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210 о о о 

Сума чистого прибутку, належна до 4215 о о о 
бюджету відповінно до законодавства 

'О 1 ~ 1-П..\9МН 

Код за дкvд [18010_051 

Резервний Нерозпо-

капітал ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток) 

6 7 
1250 (1657) 
о о 

о о 

о (28) 

1250 (1685) 
о 5 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

І (1) 

о о 

Нео пл а- Вилу- Всього 

чений чений 

капітал капітал 

8 9 10 

о о 5093 
о о о 

о о о 

о о (28) 

о о 5065 
о о 5 

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 



І 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення 4220 о о о о о о о о 

спеціальних (цільових) фондів 

Сума чистого прибутку на матеріальне 4225 о о о о о о о о 

заохочення 

Внески учасників: 4240 о о о о о о о о 
Внески до капіталу 

Погашення заборгова~юсті з капіталу 4245 о о о о о о о о 

Вилучення капіталу: 4260 о о о о о о о о 

Викуп акцій (часток) 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 о о о о о о о о 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 о о о о о о о о 

Вилучення частки в капіталі 4275 о о о о о о о о 

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 о о о о о о о о 

Інші зміни в капіталі 4290 о о о о о о о о 

Придбання (продаж) неконтрольованої 4291 о о о о о о о о 

частки в дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295 о о о І 4 о о 5 
Залишок на кінець року 4300 5500 о о 1251 (1681) о о 5070 

Примітки: д/н 

Керівник Грєхова З.С. 

Головний бухгалтер Ульши11а Н .В. 

~ s~ ~щ, 



Примітки до фінансової звітності, 

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Примітки до фінансової звітності 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»за 2018 рік. 

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. 

Інформація про Товариство: 

№ Показники 

з/п 

1 Повна назва 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

2 
3 
4 

Код за ЄДРПОУ 

Адреса 

Дата внесення останніх змін 

до установчих документів 

14.12.2016р 

5 Основні види діяльності 

заКВЕД 

страхування та 

6 Офіційна сторінка в інтернеті 

7 Адреса електронної пошти 

Дані 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

38749600 
04053, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7а 

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 

64. 99 - надання інших фінансових послуг (крім 

пенсійного забезпечення); 

64 .19 - інші види грошового посередництва; 

64.91 - фінансовий лізинг; 
64.92 - інші види кредитування. 

http://www.zvitnist.com.ua/38749600 
unataliya@ukr.net 

Вищим органом управління є Загальні Збори Учасників Товариства. 

Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду - 5 чол. 
Ця звітність затверджена до випуску Наказом Директора № 02-ОД від 07.02.2019 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 закінчиться 

31.12.2018 р.: 

Застосовуються 

до річних звітів, 

що завершуються 

31 грудня 2018 року 

(IFRS) 2)» 

2011'> І' ' І 

Стандарти 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
«Операції по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» 



та 

щор1чних 

валюті 

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСБО» 

МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» з циклу 

удосконалень МСФЗ 2014 - 2016 рр. 
Роз'яснення КРМСФЗ (IFRIC) 22 «Операції і іноземній 

та попередня оплата» 

Товариство застосовувало деякі стандарти, які дозволялось використовувати раніше дати набуття 

чинності, а саме МСФЗ 9 «Фінансові інструменти », який набув чинності з 01січня2018 року, 

Товариство застосовувало достроково, скориставшись правом, визначеним п. 7.2.16 МСФЗ 9, 
оскільки, на думку Керівництва, положення МСФЗ 9 суттєво впливають на фінансову звітність 
Товариства. 

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 річних звітів, 

що завершуються 

31 грудня 2019 року 
Стандарти 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
Роз ' яснення КРМСФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність у 

відношенні правил 

31 грудня 2021 року 
обчислення податку на прибуток» 

МСФЗ (IFRS) 17 «договори страхування» 

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 2018 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 2018 рік у складі: 
Форма № 1 Баланс (звіт про фінансовий стан) 

Форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

Форма № З Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

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

Звітність складається станом на З 1.12.2018 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 № З «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, яхщо 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. 

Економічне середовище, у якому ТОВ проводить свою діяльність. 

Загальна макроекономічна ситуація в Україні залишається недостатньо сприятливою, 

проте спостерігаються ознаки економічного пожвавлення. В 20 18 р. ВВП зріс на 3,2% (в 2017 р. -
на 2,5%), прямих іноземних інвестицій залучено на 2,5 млрд. дол. США, українська гривня 
зміцнилася на 1,4% по відношенню до долара США завдяки сприятливій кон'юнктурі на 
світовому ринку чорних металів. 

Згідно з оцінками МВФ, у 2019 р. прогнозується уповільнення економічного зростання до 
2,7%. Зберігаються девальваційні очікування, які пов'язані з погашенням значних зовнішніх 

державних зобов'язань: запланований обсяг платежів за зовнішнім державним боргом в 2019 р. 
складає більше 6 млрд дол. США. Запорукою успішного здійснення виплат є продовження 

співробітництва з МВФ. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від політичних та 

економічних факторів, а також заходів внутрішнього характеру, що вживаються Урядом України 

для підтримки росту та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. 

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуrь впливати на галузі економіки, а 

також те, як це може вплинути на майбуrній фінансовий стан Товариства. Керівництво вважає, 

що вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та розвитку бізнесу підприємства у 

сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

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. Прибуrки та 

збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень 

від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибуrку або збитку на нетго

основі. 

Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибуrку або збитку у 

тому періоді , в якому вони були понесені. 

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

І І 



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. 

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 
основному усі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з 

критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". У сі інші види оренди класифікуються як 
операційна оренда. 

На підставі п.33 МСБО 17, орендні платежі за договором операційної оренди визнаються в якості 
витрат упродовж терміну оренди. 

У разі надання в операційну оренду активів ТОВ «ФК «СОКУР», суми, що підлягають отриманню 

від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів 
за договором оренди. 

Відповідно до п.36 МСБО 17, орендодавці визнають активи, утримувані за угодами про фінансову 

оренду, у своїх звітах про фінансовий стан як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює 

qистим інвестиціям в оренду. 

Чисті інвестиції в оренду - це валові інвестиції в оренду, дисконтовані за відсотковою ставкою, 
припустимою в договорі оренди. 

Валові інвестиції в оренду - це сукупна сума мінімальних орендних платежів, які підлягають 
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отриманню орендодавцем за угодою про фінансову оренду. 

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.З. І. І. 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. І 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 

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 

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, 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. 

На ~сінець кожного зDітного періоду ТОВ «ФК «СОКУР» оцішос 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 І2 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 оціюоючим 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 311, 312; 
- грошові кошти на депозитних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 313; 
- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301 . 
Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання 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. Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг ТОВ «ФК «СОКУР» визнаються 

згідно МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». 
Договір з клієнтом обліковується тільки тоді, коли виконуються всі перелічені критерії: 

І .Сторони схвалили договір та готові виконувати свої зобов'язання; 

2 .Суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які 

будуть передаватись; 

З.Суб'єкт господарювання може визначити умови оплати праці за товари або послуги які будуть 

передаватись; 

4.Договір має комерційну сутність; 

5.Цілком ймовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, на яку він матиме право в 
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обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту. 

Якщо договір з клієнтом відповідає всім критеріям, то виручка визнається. 

Коли договір з клієнтом не відповідає критеріям, переліченим вище, то отримана компенсація 

визнається як дохід тільки тоді, коли сталася одна з таких подій: 

І.Суб 'єкт господарювання не має невиконаних зобов'язань щодо передачі товарів або послуг, вся 

компенсація не підлягає поверненню; 

2.Договір був розірваний і отримана компенсація не підлягає поверненню. 

Доки не станеться одна з подій, отримана компенсація, враховується як зобов'язання. 

До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором відносяться: прямі трудові витрати, матеріальні 

витрати, розподіл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором, інші витрати. 

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Витрати, пов'язані з 

отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

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

МСБО 19. Працівник може надавати підприємству послуги на основі повного робочого дня, 
часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі. 

У сі 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 надбавки. 

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. 
Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними 

Зборами Учасників Товариства. 

Сума резервного капіталу складає 1 251 тис.грн. 
Протягом звітного періоду відбулося відрахування до резервного капіталу у розмірі 5% чистого 
прибутку за 2017 рік на підставі П роток о лу Загальних зборів У часників То вари ства. Сума 
відрахування склала 1 тис.грн. 
Нерозподілений збиток станом на початок періоду складає 1 685 тис.грн" на кінець періоду 
збиток 1 681 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) - що є материнською компанією, частка участі 

складає 100 %; 
Грєхова Зоя Сергіївна (ШН 3046802022) - директор Товариства. 
Амелін Анатолій Ігорович (ІПН 2835400097) - кінцевий бенефіціарний власник; 
На виконання вимог л.17 МСБО 24, ТОВ розкриває інформацію щодо компенсацій провідному 
управлінському персоналу, до якого відноситься Директор. 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. 

Основні засоби (рядки 1О10-1О12 Балансу) - немає. 

Нематеріальні активи (рядки 1000-1002 Балансу) 
Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає вартість 

придбання і витрати, пов'язані з підготовкою активу до експлуатації. 

Термін амортизації і метод нарахування амортизації нематеріального активу з кінцевим 
терміном використання переглядається щорічно. 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не підлягають 

амортизації. Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу нематеріальних активів: 
Клас «Ліцензії» - відповідно до правовстановлюючого документу. Метод амортизації

прямолінійний. 

Клас Станом на 31.12.2017 р Надходження Вибуття Станом 

на 31.12.2018 р. 
нематеріальних Первісна Накопичений Залишкова за 2018 рік за 2018 рік Первісна 
Накопичений Залишкова актив1в вартість знос 

вартість вартість знос вартість 

Ліцензії 7 7 7 
7 

всього 7 7 7 
7 

Балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації 
складає 7 тис. грн. 
Запаси - на початок періоду - немає, на кінець періоду - 2 тис.грн. 

Аванси видані (рядок 1130 Балансу) - на початок періоду - 1 тис.грн" на кінець періоду- 1 
тис.грн. 

Дебіторська заборгованість (рядки Балансу 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 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

бюджетом 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

Усього дебіторська заборгованість 

Простроченої дебіторської заборгованості немає. 

31 грудня 2018 

294 053 

7 774 
6 

3 001 

304 834 

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості на початок та на кінець періоду 
відсутній. 

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, немає. 

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 від погашення 
безвідсоткової позики-27 тис.грн" відсотки за депозитом - 28 тис.грн. 
- у статті «Інші витрачання» розділу І відображено видача безвідсоткової позики - 27 тис.грн" 

штраф - 14 тис.грн. 

- у статті «Інші надходження» розділу ІІІ відображено надходження від повернення раніше 
виданої поворотньої фінансової допомоги - 12 1 ОО тис.грн. 
- у статті «Інші платежі» розділу ІІІ відображено платежі з надання поворотньої фінансової 

допомоги - 12 І ОО тис.грн. 

у тисячах гривень 

Грошові кошти, в т.ч . 

- на рахунках в банках 
- банківські депозити 
Усього грошові кошти та їх еквіваленти 

31 грудня 2018 

51 
300 

351 

Банківські депозити включають в себе періодичні розміщення грошових коштів у вигляді 

строкових банківських вкладів (гнучких депозитів) на строк від одного до трьох місяців. 

Надходження відсотків від депозиту у звітному періоді склали 28 тис.грн. 
Векселі видані - Векселів виданих Компанія не має. 
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 та кінець періоду - немає. 

Сума короткострокових кредитів банків на початок періоду - 171 650 тис.грн" на кінець - немає. 

Протягом звітного періоду Товариство не залучало позикові кошти. 

Виплати працівникам та пенсійні зобов'язання. 

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

МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців 11 icJLЯ :.нtкінчt::ння нt::ріоду, в якому 

робітник працював. Зобов 'язання за короткостроковими винагородами робітникам оцінюються 

на основі , що не дисконтується. 

До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди, такі як: 

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

народженням і похованням, 

- премії та надбавки, 

- інші додаткові виплати. 

Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали - 466 тис.грн" відрахування на 
соціальні заходи - І 02 тис.грн. 
Фінансові інвестиції. 

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

розкривається така інформація. 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 

.20ІХ р . \ І 



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. 

Тис.грн. 

Балансова вартість Справедлива 

варт1сть 

на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 

01.01.2018 на 31.12.2018 
Довгострокові фінансові інвестиції 

103 1 103 
Поточні фінансові інвестиції 1 660 556 1 
660 556 

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 «СО КУР» кредиторська заборгованість враховується і відображається 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 1сороткостро1<0Dої, 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 

Поточна кредиторська заборгованість за 

-товари, роботи, послуги 

- розрахунками з бюджетом 
Поточні забезпечення 

Інші поточні зобов'язання 

Усього кредиторська заборгованність 

З 1 грудня 2018 

2 

6 
7 722 

7 730 

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. 

Витрати на формування резерву на оплату відпусток склали - 36 тис.грн. 
Станом на початок та кінець звітного періоду інші довгострокові зобов'язання за забезпеченими, 

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

Податки до сплати, крім податку на прибуток - немає. 

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

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг - 91 494 тис.грн. 

Адміністративні витрати 

у тисячах гривень 

Заробітна плата та відповідні відрахування на соціальні заходи 
Інші витрати 

Матеріальні затрати 

Усього 

Інші операційні доходи та витрати (Рядки 2120 та 2180 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 2018р. 

відсотки за депозитом 32 
Усього інші операційні доходи 32 

Штраф та пеня 

Усього інші операційні витрати 

Інші доходи та витрати (Рядки 2240 та 2270 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 

Усього інші доходи 

Усього інші витрати 

відсотки за договором фінансового лізингу 

Усього інш і фінансові доходи 

відсотки за кредитом 

відсотки за облігаціями 

Усього фінансові витрати 

15 
15 

2018р. 

6 260 
6260 

(6 137) 
(90 916) 
(97 053) 

2018р. 

(568) 
(136) 

(7) 

(711) 

Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі - 5 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 28 тис.грн. у зв'язку з донарахуванням податку на прибуток за попередній період 

згідно Акту перевірки Податкової інспекції. 

Події після дати балансу 

Товариство при складанні фінансової звітності враховує події, що відбулися після звітної дати, 

відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 1 О «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 . 

• '•І ' І Х -~'МІО 



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. 

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 .12.2017 р.: 

Актив 

початок На кінець 

періоду звітного періоду 

1 
3 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

1000 
первісна вартість 

1001 
амортизація 

1002 

4 

Незавершені капітальні інвестиції 

1005 
Основні засоби 

1010 
первісна вартість 

1О11 

знос 

1012 
Інвестиційна нерухомість 

1015 
первісна вартість 

1016 
накопичена амортизація 

1017 
Довгострокові біологічні активи 

1020 
Довгострокові фінансові інвестиції 

які обліковуються за методом участі 
в капіталі інших підприємств 

1030 
інші фінансові інвестиції 

1035 
Довгострокова дебіторська заборгованість 

795 294 053 
Відстрочені податкові активи 

1045 
Інші необоротні активи 

1090 
У сього за розділом І 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 
Форма N 1 

Код рядка На 

звітного 

2 

7 

7 накопичена 

1040 489 

1095 489 



795 294 060 
ІІ. Оборотні активи 

Запаси 

1100 
Виробничі запаси 

11о1 

Незавершене виробництво 

1102 
Г отовая продукция 

1103 
Товари 

1104 
Поточні біологічні активи 

11 1 О 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1125 
Дебіторська заборгованість по розрахунками: 

за виданими авансами 

1 1 
з бюджетом 

11 9 
у тому числі з податку на прибуток 

10 8 
з нарахованих доходІВ 

574 8 202 
із внутрішніх розрахунків 

1145 
Інша поточна дебіторська заборгованість 

762 174 678 
Поточні фінансові інвестиції 

104 1 660 
Гроші та їх еквіваленти 

922 351 
Витрати майбутніх періодів 

1170 
Інші оборотні активи 

1190 
У сього за розділом П 

374 184 901 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 

1200 
Баланс 

169 478 961 

Пасив 

початок На кінець 

періоду звітного періоду 

1 
3 4 
І . Власний капітал 

Зареєстрований капітал 

"'()І~ р ч:. -! !)()()() 

1130 

1135 

1136 

1140 

1155 10 

1160 

1165 

1195 13 

1300 503 

Код рядка На 

звітного 

2 

1400 5 



500 
Капітал у дооцінках 

1405 
Додатковий капітал 

1410 
Резервний капітал 

5 500 

250 l 250 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

668) (1 685) 
Неоплачений капітал 

1425 
Вилучений капітал 

1430 
У сього за розділом І 

082 5 065 
П. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

1500 
Довгострокові кредити банків 

742 
Інші довгострокові зобов'язання 

054 294 054 
Довгострокові забезпечення 

1520 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 

1521 
Цільове фінансування 

1525 
У сього за розділом 11 
796 294 054 
ПІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 

1600 171 650 
Векселі видані 

1605 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 
товари, роботи, послуги 

7 3 
розрахунками з бюджетом 

1620 
у тому числі з податку на прибуток 

1621 
розрахунками зі страхування 

1625 
розрахунками з оплати праці 

1630 
за одержаними авансами 

1635 
з учасниками 

1640 
із внутрішніх розрахунків 

1645 
Поточні забезпечення 

201іІ р. ' І 

28 

28 

1415 

1420 (1 

1495 5 

1510 195 

1515 294 

1595 489 

1615 

1660 



22 16 
Доходи майбутніх періодів 

1665 
Інші поточні зобов'язання 

262 8 145 
У сього за розділом ІІІ 

291 179 842 

1690 

1695 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 
Баланс 

169 478 961 
1900 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік. 

8 

8 

503 

Стаття 

Неоплаче- Вилу-

Код рядка Зареє

Всього 

Капітал Додат- Резер- Нерозпо-

капітал чений 

прибуток 

1 
7 8 
Залишок на початок 

року 

668) 
Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 
Виправлення помилок 

4010 
Інші зміни 

4090 
Скоригований зали-

стрований у дооцінках ковий вний 

(пайовий) капітал капітал 

капітал 

капітал 

2 з 4 5 6 
9 10 

4000 5 500 1 250 
5 082 

шок на початок року 4095 5 500 
5 082 

1 250 
668) 
Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

перюд 

11 
Інший сукупний 

дохід за звітний 

перюд 

4110 
Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 

4111 
Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 

4112 
_ІІ!Н р. 

4100 
11 

ЧР-!Ч(,(НJ 

ділений ний 

(непокри

тий збиток) 

(1 

(1 



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 

4210 
Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно 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: 

Викуп акцій (часток) 

4260 
Перепродаж викуп

лених акцій (часток) 

4265 
Анулювання викупле

них акцій (часток) 

4270 
Вилучення частки в 

капіталі 
4275 
Зменшення номіналь

ної вартості акцій 

4280 



Інші зміни в капіталі 

4290 
Придбання (продаж) 

неконтрольовано)' 

частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 
Разом змін у капіталі 

11 
року 

657) 

Директор 

4295 
11 Залишок на кінець 

4300 5 500 
5 093 

Головний бухгалтер 

д/н 

д/н 

'0 ІХ р. 

1 250 (1 

Грєхова З.С. 

Ульшина Н.В. 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛАР 

МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" 

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

Організаційно-правова Акціонерне товариство 

форма господарювання 

Вид економічної Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

діяльності 

Середня кількість працівників, осіб 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 

Дата (рік, місяць, число) 

заЄWПОУ 

за КОАТУУ 

заКОПФГ 

заКВЕД 

коди 

2019.01 .01 

37841948 

8039100000 

230 

70.1 

Адреса, провулок Киянівський, будинок 7 А, м. Київ, Шевченківський, 04053, (044) 272 42 46 
телефон 

1. Баланс 
на 3 І .12.2018 р. 

Актив Код 

рядка 

І 2 

І. Необоротні активи 

Основні засоби: 1010 

первісна вартість 101 І 

знос 10 12 

Інші необоротні активи 1090 

У сього за розділом І 1095 

Il. Оборотн і активи 

Запаси І 100 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 

Гроші та їх еквіваленти 1165 

Інші оборотні активи 1190 

У сього за розділом П 1195 

Баланс 1300 

,, 

( 

Форма N 1-мс~---. 
Код за ДКУД І 1801006 І 

На початок На кінець 

зв ітного року звітного періоду 

з 4 

о о 

о о 

о ) ( о ) 

156957,6 156957,6 

156957,6 J 56957,6 

о о 

1,5 2 

58,8 63 

о о 

60,3 65 

157017,9 157022,6 



Пасив Код На початок На кінець 

рядка звітного pO"J' звітного періоду 

І 2 з 4 
І . Власний капітал 

Капітал 1400 157000 157000 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14,2 17,7 
У сього за розділом 1 1495 157014,2 157017,7 

11. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 о о 

ІІІ . Поточні зобов'язання 

Короткострокові кред11ти банків 1600 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за: 1615 3,5 4,1 
товари, роботи, послуги 

розрахунками з бюджетом 1620 0,2 0,8 
розрахунками зі страхування 1625 о о 

розрахунками з оплати праці 1630 о о 

Інші поточні зобов'язання 1690 о о 

У сього за розділом ІІ1 1695 3,7 4,9 
Баланс 1900 157017,9 157022,6 

Примітки: Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником 

товариства. 

Керівник 

Головний 

бухгалтер 

01~ 

Ьакакін Олександр Андрійович 

д/н 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛАР 

МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" 

2. Звіт про фінансові результати 

за 2018 рік 

Стаття Код 

рядка 

І 2 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000 
послуг) 

Інші доходи 2160 

Разом доходи (2000 + 2160) 2280 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050 ( 
послуг) 

І нші витрати 2165 ( 

Разом витрати (2050 + 2165) 2285 ( 

Фінансовий результат до оподатJ..-ування (2280 - 2285) 2290 

Податок на прибуток 2300 ( 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 2310 
фінансовий результат після оподаткування 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 

Код 

за ЄДРПОУ І 37841948 

Дата 2019.01.01 

Форма N 2-мс 
Код за ДКУ Д -11-80-1-00-7~1 

За звітний період За аналогічний 

період поперед-

нього року 

3 4 

55,4 20 

63,7 92,7 

І 19,1 J 12,7 

о ) ( о ) 

114,8 ) ( 111 ) 

114,8 ) ( 111 ) 

4,3 1,7 

0,8 ) ( 0,3 ) 

о о 

3,5 1,4 

Примітки: Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником товариства. 

Керівник 

Головний 

бухгалтер 

018 

Бакакін Олександр Андрійович 

д/н 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГ АРД 

ХОЛДИНГ" 

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

Організаційно-правова Акціонерне товариство 

форма господарювання 

Вид економічної Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

діяльності 

Середня кількість працівниl<ів, осіб 

Одинwuя виміру: тис. грн . з одним десятковим знаком 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

заКОПФГ 

заКВЕД 

коди 

2019.01.01 

37841754 

8039100000 

230 

70.10 

Адреса, провулок Кияlіівський, будинок 7 А, місто Київ, Шевченківський, 04053, 0442724248 
телефон 

І.Баланс 
на 31. 12.2018 р. 

Актив Код 

рядка 

1 2 
І. Необоротні активи 

Основні засоби: 1010 
первісна вартість 1011 

знос 1012 ( 

Інші необоротні активи 1090 
У сього за розділом І 1095 

11. Оборотні аJ<ТИВи 
Запаси 1100 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 

Гроші та їх еквіваленти 1165 
Інші оборотні активи 1190 
У сьоrо за розділом П 1195 

БалаІІс 1300 

2018 ... ,1 \ 37841754 

Форма N 1-мс~-~ 
КодзаДКУД І 18ОІ ОО6 І 

На початок на кінець 

звітного роху звітного періоду 

з 4 

о о 

о о 

о ) ( о ) 

142954 142954 

142954 142954 

о о 

1,7 1,8 

61,І 64,4 

о о 

62,8 66,2 

143016,8 143020,2 



Пасив Код На початок На кінець 

рядка звітноrо року звіmого періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Капітал 1400 143000 143000 
Нерозподілен:ий прибуток (непокритий збиток) 1420 13,2 15,7 
У сього за розділом І 1495 143013,2 143015,7 

П. Довгострокові зобов'язання, uільове фінансування та забезпечення 1595 о о 

ПІ. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 1600 о о 

Поточна кредиторська заборгованість за: 1615 3,6 4,2 
товари, роботи, послуги 

розрахунками з бюджетом 1620 о 0,3 
розрахунками зі страхування 1625 о о 

розрахунками з оплати праці 1630 о о 

Інші поточні зобов'язання 1690 о о 

У сього за розділом ІІІ 1695 3,6 4,5 
Баланс 1900 143016,8 143020,2 

Примітки: Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником Емітента. 

Керівник 

Головний 

бухгалтер 

2018 

Бакакін Олександр Андрійович 

д/н 

37!.Ц 175.f 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГ АРД 

ХОЛДИНГ" 

2. Звіт про фінансові результати 

за 2018 рік 

Стапя Код 

рядr<а 

І 2 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000 
послуг) 

Інші доходи 2І60 

Разом доходи (2000 + 2160) 2280 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050 ( 
послуг) 

Інші витрати 2165 ( 

Разом витрати (2050 + 2165) 2285 ( 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 

Податок на прибуток 2300 ( 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 2310 
фінансовий результат після оподаткування 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 

Код 

за ЄДРПОУ / 37841754 

Дата 2019.01.01 

Форма N 2-мс 
Код за ДКУ дІ .-1-80-1-00- 7""""/ 

За звітний період За аналогічний 

період поперед-

нього року 

3 4 

48 20 

74,7 91 ,7 

122,7 І 11,7 

о ) ( о ) 

119,6 ) ( 110,5 ) 

119,6 ) ( 110,5 ) 

3,1 1,2 

0,6 ) ( 0,2 ) 

о о 

2,5 І 

Примітки : Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником Емітента. 

Керівник 

Головний 

бухгалтер 

20 18 ''" 

Бакакін Олександр Андрійович 

дІн 

378-11754 


