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Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ФК «СОКУР» (далі -
Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 
грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дох ід) за 

2020р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020р., Звіту про 

власний капітал за 2020р, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа 

дпя думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 
грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі -МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням 

У примітках до річної фінансової звітності Товариство не в повному обсязі 

розкрило інформацію, яка надає користувачам фінансової звітності мо:жливість 
оцінити цілі, політики та процеси Товарисл~а стосовно управління капіталом та 

інформацію про зроблені припущення, що стосуються майбутнього, та інші 

основні джерела невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які становлять 

значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та 

зобов'язань у наступному фінансовому році, як цього вимагає Міжнародний 

стандарт фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Відповідно 

ми не маємо змоги надати цю інформацію, тому нашу думку було модифіковано. 

Оскільки це не має всеохоплюючого характеру для фінансової звітності 

Товариства, Аудитор вважає за доцільне висловити думку із застереженням щодо 

цієї фінансової звітності . 



Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними ДJІЯ використання їх як основи ДJІЯ нашої думки із застереженням. 

Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року та МСА 

(видання 2016-2017 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА), 

затверджених рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, 
та Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних 

фінансових установ за 2020рік, затверджених Розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 

362 від 25.02.2020 року та, які є дієвими при складанні Звіту аудитора за 2020р., що 

подається до Національного банку України, який з 01 .07.2020р здійснює 

повноваження та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно Постанови Правління 

НБУ № 83 від 25.06.2020р. "Про забезпечення здійснення повноважень та 

виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері фінансових . .,.,, 
послуг з питань лщензування та реєстрацн . 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики дпя бухгалтерів 

(далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов' язки з етики відповідно 

до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 

докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи ДJІЯ нашої 

думки із застереженням. 

Ключові питання аудиrу 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, 

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 

поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 

звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому 

ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові 

питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому Звіті, відсутні. 

Пояснювальний параграф 

Загальна макроекономічна ситуація в Україні є хиткою. У 2020 році одним з 
головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор 

розповсюдження пандемн COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-
19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в 
Україні. Найбільш важким в Україні у П кварталі 2020 року був квітень - період 
максимально жорстких карантинних заходів. Проте, наступне пом'якшення 

карантинних обмежень як в Україні, так і по всьому світу сприяло поступовому 

відновленню ділової активності. 
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За даними НБУ індекс очікувань ділової активності вже у червні 2020 року 
становив 45,5 п. порівняно з 29,9 п. у квітні 2020 року (рекордно низьким рівнем) 
та 45,8 п. у березні 2020 року. Відповідно з травня ми маємо зменшення глибини 
падіння більшості видів економічної діяльності. «Раптова зупинка на карантин» в 

Україні та світі викликала очікуване логічне скорочення інвестування в умовах 

непередбачуваності подій. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від 

політичних та економічних факторів, а також заходів внутрішнього характеру, що 

вживаються Урядом України дпя підтримки зростання та внесення змін до 

податкової, юридичної та нормативної бази. Керівництво не може передбачити 
всі тенденції, які можуть впливати на галузі економіки, а також те, як це мuже 

вплинути на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво вважає, що 

вживає всі необхідні заходи дпя забезпечення стабільності та розвитку бізнесу 

підприємства у сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національного банку 

України , що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
за 2020 рік, визначеною Розпорядженням № 3840 від 26.09.2017 року «Про 

Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами

юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також 

юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим 

статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та 

нормативно-правовими актами можливість надавати послуги з фінансового 

лізингу» (зі змінами, внесеними Розпорядженням від 18.09.2018року№1635). 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу 

інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. 

У зв' язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов' язані повідомити про цей 
факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Ми 

можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур 

внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризикими в 

Товаристві. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями за фінансову звітність 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною дпя 

того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
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При сютаданні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи дпя бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обrрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку . Обrрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 

існує . Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обrрунтовано очікується, 

вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо 

професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 

докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи дпя 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 

вищим, ніж дпя викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

вютючати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 

нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, дпя розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не 
для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 

обrрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених 

управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 

висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 

під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки rрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 

події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 

включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обrрунтuнано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими. питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора 

крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити й.ого 

корисність для інтересів громадськості . 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг, а з 01.07.2020 р. НБУ про всі 
зміни даних 

Товариство у разі зм~ни даних повідомляло орган ліцензування про всі 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання 

ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін. 

Надання клієнту (споживачу) інформації 

Товариство на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», надавало доступ до інформації щодо своєї 

діяльності, визначену частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001року № 

2664 - ІІІ із змінами та доповненнями, також Товариство розміщувало інформацію 

на власному веб-сайті та забезпечувало її актуальність. 

Розкриття фінансовою установою інформацй" 

Товариство на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ із 
змінами та доповненнями, розкриває інформацію щодо діяльності фінансової 

установи шляхом її розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фінансові установи та на власному веб-сайті 

11ttp:/ /www.zvitnist.corn.ua/38749600 в обсязі та порядку передбаченому 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 
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Прийняття ріutень при конфлікті інтересіВ 

Товариство у разі наявності конфлікту інтересів дотримувалося вимог статті 

10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12.07.2001року № 2664-ІП із змінами та доповненнями. 

ВідпоВідність приміщеm 

Товариство має у користуванні окремі нежитлові приміщення за його 

місцезнаходженням. 

Внесення фінансоВою устаноВою інформації про Всі сВої Відокремлені підрозділи 

У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію 

про які необхідно вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру 
фінансових установ. 

Забезпеченllя фіна1-1со8010 устано8ою зберігття документіВ 

Товариство забезпечує зберігання документів та має необхідні засоби 

безпеки (зокрема сейфи для зберігання документів, охоронну сигналізацію та/ або 

відповідну охорону). 

Дотримання фі1-1анс0Вою усттюВою обмежень щодо суміщення проВадження ВидіВ 
господарської діяльності 

Предметом безпосередньої діяльності Товариства протягом 2020 року було 
надання факторингових та інших фінансових послуг (крім страхування та 

пенсійного забезпечення). Провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг здійснювалося Товариством на підставі чинних ліцензій. 

Фінансова компанія дотримується обмежень щодо суміщення провадження 

видів господарської діяльності, установлених п.37 «Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів)», що затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України № 913 від 07.12.2016 року та розділом 2 «Положення 
про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з 

надання певних видів фінансових послуг» (Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 8 липня 2004 року N 1515 із 
змінами). 

№ 

Розкриття інформації щодо змісту C1JmmєBux (5 і більше ВідсоткіВ Від ВідпоВідного 
розділу балансу) статей балансу станом шz 31.12.2020 року 

Стаття балансу Сума, тис. Інформація 

з/п грн. 

Відображено первісну та залиШJ<ову 

вартість нематеріальних активів ( лі1~ензії) з 

1 Нематеріальні активи 7 
иевизначеним строком корисної 

ексгuтуатації відповідно до вимог МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 
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Відображе1 ю поточну дебіторську 

Інша поточJ-Іа дебіторська заборгованість Товарисruа за облігаціями. 

2 
заборговані сть 

48 958 
Первиш1е ВИЗJ-JаТіНЯ дебіторської 

(НЕТОРГОВА) заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю відповідно до вимог 

МСФЗ. 

з 
Зареєстрований (пайовий) 

6 600 
Наведено зафіксовану в установчих 

капітал документах суму стаrутного капіталу. 

Відображено суму Резервного капіталу, 

4 Резервний капітал 1251 
створеного за рахунок відрахування з 

чистого прибутку, на підставі протокопів 

Загальних зборів Учасників Товариспза. 

Наведено суму непокритого збитку 

минулих звіrnих періодів та звітного 2020 
5 Непокритий збиток 2 785 року (в т.ч. уцінки довгострокової 

фінансової інвестицїі ТОВ «Арджент Груп» 

в сумі 1 103,0 тис. грн.) 
Відображено заборгованість Товариства за 

отриманою поворотною фінансовою 

допомогою. Інша поточна кредиторська 

6 Інші поточні зобов'язання 44 608 заборгованість враховується за 

амортизаційною вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка 

відповідно до вимог МСФЗ. 

Дотримття фінансоВою компанією зптВерджених Внутріиtніх праВил 

Товариство в ході здійснення господарської діяльності дотримується 

затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, а саме: 

Правила надання фінансових послуг з факторингу, Правила надання фінансових 

послуг з фінансового лізингу, Правила надання коштів у позику, в тому числі на 

умовах фінансового кредиту, Правила надання гарантій та поручительств. 

ДогоВір про надання фінансових послуг 

Надання Товариством фінансових послуг здійснювалося на підставі 

договору, який відповідає вимогам внутрішніх правил надання фінансових 

послуг, а також вимогам чинного законодавства України, що регулюють дані 

питання та містить посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг. 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР)) . 

Скорочене найменування: ТОВ «ФК «СОКУР». 

Код за ЄДРПОУ: 38749600. 
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Киянівський, 7 А. 

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

12.06.2013 року, No запису 10701020000050273 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК No 405 від 23.07.2013 року 
Основний вид економічної діяльності : 64.99 - надання інших фінансових послуг 
(крім страхування та пенсійного забезпечення) 
Наявні ліцензії: 
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ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - фінансовий лізинг 
від 20.04.2017р., видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 
20.04.2017р. № 1242; 
ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - надання гарантій 
та поручительств від 20.04.2017р., видана на підставі розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 20.04.2017р. № 1242; 
ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - факторинг від 

23.05.2017р . , видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017р. 
№ 1932; 
ліцензія Нацкомфінпослуг на здійснення фінансової послуги - надання коштів у 
позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту від 23.05.2017р., ни,цана на 

підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017р . № 1932. 
Директор - Грєхова Зоя Сергіївна 

Головний бухгалтер - Ульшина Наталія Василівна 

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом 

Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність 

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 

2020 року є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), випущені Радою 
з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), що офіційно 

оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих 

роз' яснень Державної служби статистики України. Облікова політика Товариства 

в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та 

забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операц1и, які 

передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (надалі - МСФЗ). 

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та 

процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку та складання 

звітності відповідно до МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання 

та оцінки об' єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової 

звітності Товариства. 

Розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Розкриття інформації стосовно власного капіталу 

Відповідно до звітності та даних аналітичного обліку власний капітал 

Товариства станом на 31 .12.2020р. становить 5 066,0 тис. грн. 
Таким чином, за даними аудиторської перевірки відповідності розміру 

власного капіталу Товариства встановлено, що показники розміру і структури 

власного капіталу Товариства відповідають вимогам пl. р.ХІ «Положення про 

Державний реєстр фінансових установ», затвердженого Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 4368 від 28.11.2013р. 
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Відповідність розміру складеного капіталу установчим документам 

1. Згідно Статуту про створення та діяльність ТОВ «ФК «СОКУР», 

затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 10.06.2013р. 

(Протокол № 1) та зареєстрованого 12.06.2013 р. статутний капітал Товариства 
становив З ООО ООО гривень з наступним розподілом часток: 

No Сплата внеску 

Розмір 
Частка в No 

п Учасники Статутно Вид платіж 

І (засновники) 
внеску 

му фонді внеску Сума 
(грн.) ного 

(грн.) 
п (%) доруче 

. ння 

Товариство 
Пл. дор. з ооо ооо 

з 

обмеженою 
грошови №1 

1 
відповідальністю 

з ооо ооо 100 ми від 

«СО КУР» 
коштами 26.06.13 

р. 

2 Всього: з ооо ооо 100 з ооо ооо 

2. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників 

(Протокол № 8 від 23.06.2014 р.) та зареєстрованої 24.06.2014 р., розмір Статутного 
капіталу збільшився до 5 ООО ООО грн. з таким розподілом часток: 

Сплата внеску 
~ 

No 
Розмір 

Частка в No 
Учасники Статути о Вид платі 

п внеску 

І 
(засновники) 

(грн.) 
му фонді внеску жного Сума (грн.) 

п 
{1Уо) до руч 

ення 

Пл. з ооо ооо 

дор.№ 

1 
від 

Товариство 
26.06.1 

з 
з р. 

обмеженою 
грошови 

1 
відповідальністю 

5 ооо ооо 100 ми 

«СО КУР» 
коштами Пл. 2 ооо ооо 

дор.№ 

28 від 

27.06.1 
4 р. 

2 Всього: 5 ооо ооо 100 5 ооо ооо 

З. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників 

(Протокол № 26 від 14.12.2016р.), розмір Статутного капталу Товариства збільшено 
до 5 500 ООО грн. з таким розподілом часток: 
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No Сплата внеску 

Розмір 
Частка в № 

п Учасники Статутно Вид платіжн 
І (засновники) 

внеску 
му фонді внеску Сума 

(грн. ) ого 

п (%) доручен 
(грн.) 

ня 

Пл. дор. 3 ооо ооо 
№ 1 

від 

26.06.13 
р. 

Товариство з Пл. дор. 2 ооо ооо 
1 обмеженою 

грошови 
№ 28 від 

відповідальністю 
5 500 ооо 100 ми 

27.06.14 
«СО КУР» 

коштами 
р. 

Пл. дор. 500 ооо 
№ 83 від 

20.12.16 
р . 

2 Всього: 5 500 ооо 100 5 500 ооо 

4. Згідно нової редакції Статуту, затвердженої зборами Учасників 

(Протокол № 56 від 19 .ОЗ .2020р.), розмір Статутного капталу Товариства збільшено 

до б 600 ООО грн. з таким розподілом часток: 

№ Сплата внеску 

Розмір 
Частка в № 

п Учасники Статутно Вид платіжн 
І (засновники) 

внеску 
му фонді внеску Сума 

(грн.) ого 
(грн.) 

п (%) доручен 

ня 

Пл. дор. 3 ооо ооо 
№ 1 

від 

26.06.13 
р. 

Товариство з Пл. дор. 2 ооо ооо 
обмеженою 

грошо ви 
№ 28 від 1 6 600 ооо 100 ми 
27.06.14 відповідальністю 

«СО КУР» 
коштами 

р. 

Пл. дор. 500 ооо 
№ 83 від 
20.12.16 
р . 

Пл. дор. 

№ 32 від 1100 ооо 
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13.ОЗ.20р 

2 Всього: 6 600 ооо 100 6 600 ооо 

Таким чином: 

Станом на 31.12.2020 року єдиним учасником Товариства є юридична особа 
- резидент України, частка якого у Статутному капіталі становить 6 600 000,00 грн. 
(Шість мільйонів шістсот тисяч грн. ОО коп.), що складає 100% Статутного 

капіталу, 100% голосів. 
Станом на 31.12.2020р. з 6 600 000,00 грн. (Шість мільйонів шістсот тисяч 

грн. ОО коп.) Статутного капіталу Товариства учасником сплачено 6 600 000,00 грн. 
(Шість мільйонів шістсот тисяч грн. ОО коп.) виключно в грошовій формі, що 

складає 100% від розміру Статутного капіталу Товариства, який відповідає 

Статуту Товариства, та вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр фінансових установ» № 41 від 28.08,2003 року (із змінами та 
доповненнями). 

Формування Статутного капіталу Товариства відбувалось наступним 

чином: 

Дтrя зарахування внесків учасника Товариству було відкрито поточний 

рахунок № 26509173 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Київ, 

МФО 334851 та внесено грошові кошти у розмірі 6 600 000,00 грн. (Шість 

мільйонів шістсот тисяч грн. ОО коп.), що підтверджується виписками ПАТ 

«ТТУМБ» від 26.06.2013 р., 27.06.2014 р., 20.12.2016 р. та відповідно від 13.03.2020р. 
Заборгованість по внесках станом на 31.12.2020 р. в статутному капіталі 

відсутня. 

Державної частки в статутному капіталі немає. 

У 2020 році відбулися зміни у Статуті ТОВ «ФК «СОКУР» (збільшено розмір 

Статутного капіталу на 1100 ООО грн.). 
Наведені відомості підтверджуються в повному обсязі на підставі наданих 

та перевірених первинних документів Товариства. 

Розкриття інформації стосовно активів 

Станом на 31 .1 2.2020р. активи Товариства складаються з необоротних і 

оборотних активів загальною вартістю 49 694,0 тис. грн. Товариство має 

наступний склад активів: 

Необоротні активи, всього: 7,0 тис. грн., у тому числі: 

- нематеріальні активи - 7,0 тис. грн. (ліцензії) з невизначеним строком корисної 

експлуатації. 

На нашу думку облік нематеріальних активів Товариства надано у всіх 

суттєвих аспектах і відповідає вимогам МСБО 38 «Нематеріальні активи» 

довгострокові фінансові інвестиції - інвестиції непов'язаним сторонам 

станом на 31.12.2020р. становлять - 0,0 тис. грн. 

Примітка: 

У звітному періоді довгострокові фінансові інвестиції ТОВ «Арджент Груп» 

в сумі 1103,0 тис. грн. ліквідовані . Дата запису про державну реєстрацію 
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припинення юридичної особи - 21.07.2020р.; номер запису - 10741110002081193. 
Товариство оцінювало довгострокову фінансову інвестицію за справедливою 

вартістю з відображенням резуль тату переоцінки через інший сукупний дохід 

(на підставі п.4.1 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"). Протягом звітного періоду 

була здійснена уцінка інвестиції у сумі 1103,0 ,Отис.грн., в зв' язку з ліквідацією, 

про що викладено в Примітках Товариства за 2020 рік. 

Оборотні активи, всього: 49 687,0 тис. грн., у тому числі : 
- запаси -1,0 тис. грн. (канцтовари); 

- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 1,0 тис. грн.; 
- за розрахунками з бюджетом - 6,0 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток -
5,0 тис. грн.; 
- інша поточна дебіторська заборгованість - 48 958,0 тис. грн. (заборгованість за 
облігаціями); 

- поточні фінансові інвестиції - 556,0 тис. грн. (прості, іменні акції ПРАТ «Асгард 
Холдинг» у кількості 2 210 ООО штук). 
- грошові кошти та їх еквіваленти -165,0 тис. грн. (на рахунках в банках). 

На думку аудиторів бухгалтерський облік дебіторської заборгованості 

здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 9 «Фінансові інструменти». 

Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 

що відповідає вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 «Оцінка 
справедливої вартості». 

Залишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства станом на 

31.12.2020р. підтверджується випискою з рахунку в обслуговуючому банку. 

Залишку готівкових коштів у касі Товариства не має. 

Банківські депозити включають в себе періодичні розміщення грошових 

коштів у вигляді строкових банківських вкладів (гнучких депозитів) на строк від 

одного до трьох місяців . 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за 

достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, 

пов' язані з їх використанням. На підставі вищенаведеного аудитор робить 

висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів 

вимогам МСФЗ. 

У примітках до річної фінансової звітності Товариство наводить 

інформацію про вартісні показники та оцінку активів відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Розкриття інформації щодо зобов'язань та забезпечення 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31 .12.2020р. становлять 

0,0 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових регістрів. 
Станом на 31.12.2020р. поточні зобов1язання ТОВ «ФК «Сокур» становлять 

44 628,0 тис. грн., а саме: 
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2,0 тис. 

грн.; 

- поточні забезпечення - 18,0 тис. грн.; 

- інші поточні зобов'язання - 44 608,0 тис. грн. (короткострокова поворотна 
фінансова допомога). 
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Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо 

зобов'язань Товариства. Зобов'язання Товариства є реальними, оцінені належним 
чином та підтверджуються даними первинних документів і аналітичного обліку. 

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов'язання щодо сплати 

податків та зборів, не сплачені штрафні санкції за порушення законодавства про 
фінансові послуги за 2020р. відсутні. 

Аудитор підтверджує/ що зобов
1

язання відображені на балансі Товариства 

за достовірно визначеною оцінкою1 та в майбутньому існує ймовірність їх 

погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про 

відповідність розкриття Товариством інформації про зобов'язання вимогам 

МСФЗ. 

Розкриття інформації щодо фінансових результатів 

Структура доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік та даними облікових регістрів та первинних 
документш наступна: 

Структура доходів Товариства за 2020 рік 

Доходи Товариства 
Сума 

(тис. грн.) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт1 37998 
послуг) 

Інші операційні доходи (відсотки за депозитом) 95 
Інші фінансові доходи -
Інші доходи 255 
Інший сукупний дохід -

Сукупний дохід 38 348 

На думку Аудитора бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в 

усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту 

фінансової звітності 15 «Дохід за договорами з клієнтами», який виданий Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 
січня 2018 року. 

Структура витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 

2020 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наступна: 

Структура витрат Товариства за 2020 рік 

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.) 

Адміністративні витрати 596 
Інші операційні витрати (матеріальна допомога) 3 
Фінансові витрати ( відсотки за облігаціями) 37 751 
Інші витрати -
Витрати з податку на прибуток -
Разом 38 350 
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На думку Аудитора, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно 
до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 9 «Фінансові 

інструменти» . 

За 2020 рік Товариство отримало збиток в розмірі 2,0 тис. грн. З 

урахуванням непокритого збитку на 31.12.19р. в сумі 1 680,0 тис. грн. та уцінки 
довгострокової фінансової інвестиції ТОВ «Арджент Груп» в сумі 1103,0 тис. грн., 
в зв'язку з ліквідацією, сума непокритого збитку станом на 31 грудня 2020 року 
склала 2 785,0 тис. грн. 

Інший сукупний дохід, який отримало Товариство в 2020 році склав О тис. 
грн. 

Примітка 

У звітному періоді Товариством було зд1иснено уцінку фінансової 

інвестиції за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в іншому 

сукупному доході на суму 1103 ,О тис. грн., а також здійснено перекласифікацію 
резерву переоцінки зі складу іншого сукупного доходу до нерозподіленого 

прибутку (збитку) при вибутті фінансової інвестиції у зв' язку з її ліквідацією, про 

що викладено в Примітках за 2020 рік. 

На думку Аудитора, Звіт про фінансові результати за 2020 рік в усіх 

суттєвих аспектах повно і достовірно відображає розмір та структуру доходів, 
розмір та структуру витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). 

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам 

фінансових звітів змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові 

кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб' єкта господарювання у 

використанні цих грошових потоків. 

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є 

недоступними для використання, не має невикористаних запозичених коштів, що 

є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов'язань 

інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо 

використання. 

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2020 року на рахунках 
у банках складає 165,0 тис. грн. · 

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі) 

Станом на 31.12.2020р. загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 
складає 5 066,0 тис. грн., з яких зареєстрований (пайовий) капітал - 6 600,0 тис. 
грн., неоплачений капітал відсутній., непокритий збиток - 2 785,0 тис. грн., 

резервний капітал - 1 251, О тис. грн. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати сутгєвий вплив на 
фінансовий стан. 

Подій після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий 
стан Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні. 
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Інформація про пов' язаних осіб 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв' язані сторони» 

та МСА 550 «Пов' язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із 

запитом щодо надання списку пов' язаних осіб та, за наявності таких осіб, 

характеру операцій з ними. 

Згідно МСФЗ, пов' язаними сторонами вважаються: підприємства, що 

знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або 

фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством 

або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої 

фізичної особи. 

Інформація щодо пов' язаних осіб розкрита у Примітках до фінансової 

звітності належним чином а саме: 

1.На вимогу МСБО 24 Товариство здійснює розкриття інформації щодо 
пов' язаних осіб. 

Пов' язаними особами ТОВ «ФК «СО КУР» є: 

-ТОВ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ 38748675) - що є материнською компанією, частка 
участі складає 100 %; 
- Грєхова Зоя Сергіївна (ІПН 3046802022) - директор Товариства; 
- Амелін Анатолій Ігорович (ІПН 2835400097) - кінцевий бенефіціарний власник. 

2.На виконання вимог п.17 МСБО 24, Товариство розкриває інформацію 
щодо компенсацій провідному управлінському персоналу, до якого відноситься 

Директор. У звітному періоді управлінському персоналу нараховані поточні 

виплати у вигляді заробітної плати у сумі 107,0 тис. грн. Винагород після 

закінчення трудової діяльності, інших довгострокових винагород, виплат при 

звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом звітного періоду товариство 

не нараховувало та не виплачувало. 

З.В процесі перевірки фінансової звітності станом на 31.12.2020року ТОВ 

«ФК «СО КУР» розкриває інформацію про операції з пов' язаними особами, а 

саме: 

Показники Операції за Дебіторська 
участю заборгованість на 
материнської 

. . 
юнець ЗВІТНОГО 

компанії, що 
здійснює 

періоду 

контроль над 

ТОВ«ФК 
«Сокур» 

Надання короткострокової 15 ооо -
безвідсоткової поворотної 
фінансової допомоги 

В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо 
переліку пов' язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не 
встановлено. 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності 

для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, 
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№ 

п/п 

1 

2 

включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація 
та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб' єкта господарювання і 

його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання 

інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були 

подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які 

на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 

Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням 

деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх 

чинників, діяльності суб' єкта господарювання, структуру його власності та 
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову 

політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди 

фінансових результатів. 

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 

того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Показник 

Повне найменування та 

ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Включено до Розділів Реєстру 

аудитор1в та суб'єктів аудиторської 

діяльності 

Значення 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА 

ТА ПАРТНЕРИ», 40131434 
Розділ : Суб' єкти аудиторської діяльності 
(номер реєстрації у Реєстрі та дата 

включення відомостей до розділу Реєстру 

№4657 від 17.10.18 року); 
Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності (номер 

реєстрації у Реєстрі та дата включення 

відомостей до розділу Реєстру №4657 від 

13.12.18 року) 

Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 
аудиторської діяльності пройшов 363/5 від 12.07.2018 року, 
зовнішню перевірку системи контролю 
якості аудиторських послуг, створеної 
відповідно до стандартів аудиту, норм 

професійної етики та законодавчих і 
нормативних вимог, що регулюють 

аудиторську діяльність 

3 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, Риченко Надія Миколаївна 
який проводив аудиторську перевірку 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 
та суб' єктів аудиторської діяльності 101839 
(Розділ «А удиторИ>> ) 
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4 

5 

6 
7 
8 

Прізвище, ім'я, по батькові директора Якименко Микола Миколайович 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100078 
та суб'єктів аудиторської діяльності 

(Розділ «АУДИТОРИ») 

Місцезнаходження (юридична адреса) 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-
Б, кімната 12 

Телефон/ факс 098 473-97-70 
e-mail mail@acg.kiev.ua 
веб-сайт www.acg.kiev.ua 

Згідно з Договору № 05-1/2 від 05.02.2021 року ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА 
ПАРТНЕРИ», що включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності, а саме: 

Розділ : Суб' єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата 
включення відомостей до розділу Реєстру №4657від17.10.18 року); 

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата 

включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року). 
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку 

№1591, Рішення АПУ від 12.07.2018 року №363/5), провело незалежну 

аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського 

обліку та фінансових звітів у складі: 

• Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31грудня2020 року, 

• Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, 
• Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік, 
• Звіту про власний капітал за 2020рік, 

• Приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «СОКУР)) на предмет повноти, достовірності та відповідності 

чинному законодавству і встановленим нормативам, а також провела незалежну 

аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського 

обліку та річних фінансових звітів Фонду на предмет повноти, достовірності та 

відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. 

Період проведення перевірки: з 01 бере 

(Розділ 

·т~~.z.1v.1eHKO М.М . 
. ~~~~>е1 кої діяльності (Розділ 

Дата звіту аудитора: 20 квітня 2021 року 
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Додгток І 

по Національного положення (стаІШаJУІУ) 
бухгалтерського обліку І "Заrалью внмоm до ф1на11сово1 звітності" 

Дата (рtк, місяць, число) 

ідприємс1110 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІПАІІСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ 

"СОЮ'Р" 

:рнторія Шевченківський район м.Кнїв 

рганізацій110-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальніс110 

ид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім стра."')'вання та пенсійного 
забезпечення), н. в. і. у. 

заКОАТУУ 

заКОПФГ 

заКВЕД 

:рсдня кількість праців11нків 1 ~5=~~-~~======~=~--~=~=~==~~~~~~--=~~---
ч>еса, телефон провулок КИЯНІВСЬКИй; буд. 7 А, ШЕВЧЕНКШСЬКИй р·н, м. КИІВ, КИІВСЬКА обл., 04053 2724247 
І(Иннця виміру: rnc. грн . без десяткового знака (окрім розділу IV Звіrу про фінансові результаm (Звіrу про сукуrшнй дохід) (форма 
2), грошові показники якого наводяТhся в гривнях з копійками) 
и~адено (зробнm 11оз11ачку "v" у відповідній клітинці): 

18 положе11нямн (сrn11дартамн) бухгалтерського обліку 

18 міжнародними стандартами фі11ансовоі звіmості 
Бала11с (З11Іт 11ро фІна11сов11іі стан) 

на 31 rруд11н 2020 р. 

коди 

2021 І 0 1 І 01 
38749600 

8039100000 

240 
64.99 

Форма №І Код за ДКУДJ 1801001 
', 

І 
Код Па почато1< Па t<інець 

АКТИВ рАД8'"3 звіт110rо періоду зuіт11ого періоду 

І І 2 3 4 
І. Необоротні а~.-т11ви 

е~1атеріальні активи 1000 7 7 

первісна вартість 1001 7 7 

накопкче11а амортизація 1002 . . 
сзавершені капіталь11і інвестиції 1005 . . 
:щовні засоби 1010 . . 
1ервісна вартість 1011 . 
ІІІОС 1012 

1естиційнn нерухомість 1015 . . 
lсрвісна вартість і11осстицій11ої 11ерухомості 1016 . . 
Інос інвестиційної 11срухомості 1017 . . 
1вгос1рокові біологічні активи 1020 . . 
Ісрвісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 . . 
lакопнче11а амортизація дош-острокових біологічних активів 1022 . . 
·вгострокові фі11ансові інвестиції: 

сі обліковуються за методом участі в капіталі 

1шнх підпрнсмста 1030 . . 
1ші фінансові інвестиції 1035 І 103 . 
1гострокова дебіторська заборгованість 1040 123 067 . 
ІJСтро•1е11і податкові активи 1045 . . 
tвіл 1050 . . 
ІІСтрочені аквізиціІіні витрати 1060 . 
111шок коштів у централізованих страхових резервних фонда.х 1065 . 
Іі 11еобороn1і ак111вн 1090 . . 
.ого за розділом І 1095 124177 7 

П. Оборотні акпш11 
8СН 1100 І І 
юбничі за11аои 1101 . . 
аверше11е виробництво 1102 . . 
ова продукція 1103 . . 
Іри І 104 . . 
оч11і біологіч11і активи 1110 . . 
озн111 11ереотрахува1шя 1115 . . 
селі одержа11і 1120 . . 
іторська заборгова11ісп, за продукцію, товари, роботи, 11ос1~уги 11 25 . . 
іторська заборгованісп. за розрахунками: 
аиданими авансами 1130 3 І 
юджстом 1135 6 6 
ому числі з податку 11а прибуток 1136 5 5 
біторська заборt'ОВаність за розра.хункамн з нарахованих доходів 1140 7774 . 
5іторська заборгованісп, за розра>.-унками із внутрішніх розраху11ків 1145 . . 
• поточна дебіторська забор1-ованісп, 1155 222 945 48 958 
"ІІІі фі11ансові інвестиції 1160 556 556 
1і та їх сквівалс11ти 1165 352 165 
ІІСа 

1166 . . 
1кн в банках 

1167 352 165 
ати майбуn1іх періодів 1170 . . 
са перестраховика у страхових резервах 1180 . . 
у чнслі в: 

1181 . . 
ІІ8Х довгострокових зобов'язань 



r 
гр_е_з_е_р_в-ах-.-З~б-итк----:і~в-а~бо,--р-е-з-ер_В_ах_и_ал_е_ЖІ_ІИ-Х-В-И-ПЛ-а-Т----------------т-----:1~1~8~2-.---------------,--------------~ 

резервах незароблених пре~1ій 11 83 
інших страхових резервах І І 84 

Інші оборотні активи І І 90 n 
Усього за роздІло:11 П 1195 231637 49687 І 

m. 1Іеобороп1І ah.'Тltoll, утр11мувані для npoдrot.')', та ГР)'ПІІ ВІІб)'ТТЯ 1200 - - l 
Бала11с 1300 355 814 49694 І 

Пас11в Код Паnо•щток На кІ11ець 

рядкя звіт11ого nеріодУ звіт1юго періодУ 

1 2 3 4 І ~ 
І. Власн11іі капітал 

Заресстрованнй (пайовий) капітал 1400 5 500 6 600 
Внески до незареєстрованого ста'І)'ТІІоп> кипіталу 1401 -
Капітал у дооцінках 1405 - - І 

Додатковий капітал 1410 - - І Емісійний дохід 1411 -
Г~Л Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 І 251 І 251 с: 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( І 680) (2 785) -
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - ) ~ 

І 

Вилу•1ений капітал 1430 ( - ) ( - ) ,_ 
Інші резерви 1435 - І _..! 

У сього за розділом І 1495 5 071 5 066 І 

П. Довгострокові зобов'яза11ня і забезпе•1е1111я 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - - С( 
Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - - ~ 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 294 054 - Ч~ 
Довгострокові забезпечення 1520 - -- Bi 
Довгострокові забезпе•1е1111я витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - ,____ 
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - Да 
у тому числі : 1531 - - зоб 
резерв довrострокових зобов'язань ...--

До 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - - ~ 

резерв незаробленн.х преміІі 1533 - j 

інші страхові резерви 1534 - ~ 
!нвсстнційні контракти 1535 - і }нц 
ПризовнІі qюнд 1540 - - r-; Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 294 054 - : д. 

Ш. Пото•111І зобов' яза1111я і забезnече1111я І с 
Короткострокові кредити банків 1600 - - 'д Векселі видані 1605 - І 
Поточна ""J'<:диторська заборгованісТh за: І с 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - ~д 
товари, роботи, послуги 161 5 3 2 
розрахунками з бюджетом 1620 - - 01 

г у тому числі з податку на прибуток 1621 -

і1 розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 -
Поточна кредиторська заборгоnанісТh за одсржа11ими авансами 1635 - - -
Поточна кредиторська заборгованість за розраху11ками з учасниками 1640 - у 

Поточна кредиторська заборrованісТh із в11утріш11іх розра>..JІІІків 1645 - - в1. 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - - С!І 
Поточні забезпечення 1660 7 18 -
Доходи маJІбушіх періnлів 1665 - в~. 

Відстрочені комісійні доходи від перестрахоnикіо 1670 - - сі, 
Інші поточні зобов'яза1111я 1690 56 679 44 608 Фін~ 
Усього за розділом Ш 1695 56 689 44628 

IV. Зобов'яза1111я, пов' язані з 11соборотн11;~11вам11, 1700 - - ~ 
утрнмува1111м11 для npoдro+.')', т~-vYil)t~" ибуття зби 

V. Ч11ста вартість аh.'ТІІоів 11едеР'"'-'9011огр'JК'11сііі11ого фо11ду 1800 - - Цоха 
Бала11с /7 /;(_ 1900 355 814 49 694 lнщі 

/Jd ---- ,___ 

Керішшк ~ва Зоя Сергіївна ~нші 
---і 

!:ff'~///IU 11' jJ 
- уп 

Головний бухr:нттер 
до.~ 

Ульшина Наталія Василівна 
і>ІНаі 

," • .., "'"""""'"м 61-;..,"""оі -·· що ромі> у< '°''"""' oomffi"Y у-; •-•ffi•• 
:---

І В нзначається в порядку, встанов ЗlJ><n --=--:--
~ 
~ 

-



d 
Дата (рік, місяць, число) 

коди 

2021 І 01 І 01 
---- Підпр11єl'11ство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за ЄДРПОУ 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" 
38749600 

найменування) 

Звіт про фінансові результат11 (Зніт про сукушшіІ дохід) 

за Рік 2020 р. 

ЦЬ Форма N2 КодзаДКУД j 1801003 І 
!і!ЇО!!J' І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

За а11алогічниЇJ 

Стаття Код За звіт1шіІ період 

рядка період 11оперсд11ього 

pnt.-y 

1 2 з 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 37 998 91 494 
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

·) преміі' підписані, вшюва сума 2011 - -
) премії, передані у перестрахування 2012 - -
~ зміна резерву незароблених премій, вшюва сума 2013 - -

зміна частки перестраховиків у резерві незароблеиих 2014 - -s 
премій 

Собівартість реалізованої продукції 
, (товарів,робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплата/ии 2070 - -
Валовий: 

прибугок 2090 37 998 91494 
збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 - -
зобов'язань 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, вшюва сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

ІНІUіопераційні доходи 2120 95 2 122 
у тому числі: 2121 - 2 079 

- дохід від зміии вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

-
дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122 - - -
сільськогосподарської продукціі' 

- дохід від використання коиtтів, вивільнених від 2123 - -
2 оподаткуван11я -
- Адміністративні витрати 2130 ( 596 ) ( 621 ) 
- Витрати на збуг 2150 ( - ) ( - ) 
- Інші операційні витрати 2180 ( 3 ) ( 2 079 ) -
- у тому числі: 2181 - -
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
- - справедливою вартістю 

18 
витрати від первісного визнання біологічних активів і - 2182 - -

- сільськогосподаl!.ськоl' продукції 
нок Фі11а11совий результат від операційної діяльності: 
Н28 прибугок 2190 37 494 90 916 -

збиток 2195 ( - ) ( - ) 
- Цоход від участі в капіталі 2200 - -

9 694 ..-lНІUіфінансові доходи 2220 - -
:нші доходи 2240 255 -
У тому числі: 

дохід від благодійної допомоги 
2241 - -

Dінансовівитрати 2250 ( 37 751 ) ( 90 915 ) 
3трати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
нші витрати 2270 ( - ) ( - ) 
1рибуток (збиток) від впливу інфляціі' на монетарні статті 2275 - -



Продовження до1 
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 - 1 
дn 

збиток 2295 ( 2 ) ( - І 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - І 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 - -
оподаткування 

І 

Чистий фінансовий результат: ' 

прибуток 2350 - l І 

збиток 2355 ( 2 ) ( -

11. СУКУПНИЙ ДОХІД 
За аналогіч~ 

Стаття Код За звітний 
. ai 

пер1од 

рядка період 
1еа 

попереднь°'lої 
01 

року -
1 2 3 

1'( 

4 ]Л 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - ~ 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - :t:-: 
Накопичені курсові різниці 2410 .• ai - - ~ 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 2415 - - -
підпоиємств 

На~ 

Інший сукупний дохід 2445 
•• О'ІС! - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 
•• а - -

Податок на прибуток, пов ' язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - н~ 
Інший сукупний дохід піс.;1я оподаткування 2460 - -

вин 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (2) 1 

За аналогіч11Jн~ 
Назва статті Код За звітний 

. в 
пер1од Т 

період 
ов~ 

рядка попередньо~ 
раІ 

року ~ 
1 2 3 4~ 

Матеріальні затрати 2500 - 1 Зо04 -
Витрати на оллаrу праці 2505 371 363 Вит 

Відрахування на соціальні заходи 2510 91 84 Вит 

Амортизація 2515 
ва - -

Інші операційні витрати 2520 137 2 252 
в 

Разом 2550 599 2 700 в 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

І 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ ~ 

,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-т--'--'--Т---=-=---'-.:__--=>==~~-3-а-а-н-ал~о-г-іч-н-ІІ В~ 

Назва статті 

1 
Середньорічна кількість простих акцій 

Скоригована середньорічна кількість простих акці ~ 

Чистий прибуток (збиток) на одну просrу а 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну о акщю 

Дивіденди на одну просrу акцію 

Керів1ш:к 

Голошшй бухгалтер 

Код 

рядка 

2 
2600 
2605 
2610 

2615 
2650 

За звітний 

період ·~ пер1од В 

попереднього Інш 

РОК)' ~ 
3 4 Чис 

11. 

г 

Ульшина Наталія Василівна 



:>Довження до1 
коди 

Дата (рік, місящ" число) 2021 І О І І О l 
дприємство ТОВАРИСГВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСГЮ "ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ 38749600 

КОМПАНІЯ "СОКУР" 
(найменування) 

Звіт про р)'Х грошових коштів (за прямим методом) 

за Рік 2020 р. 
Форма NЗ Код за ДКУ дІ 180 І 004 І 

І 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

-----~~~~~~~~~-~-;--~~~----------t-~~1---------=-----+-~по~п~е~~р~1е~д~Н~Ь~ОГ~О~Р<сО~Н<:.!.._у----J 
1 2 з 4 

. І Рух коштів у результаті операційної діяльності 
·а аналопч1 · . 

період [адходження вщ: . ( . б' ) 
·еалізації продукцІЇ товар1в, ро 1т, послуг 

[JОпереднь· . . · 
lовернення податюв 1 зборш 

року . . 
4 

тому числ~ податку на додану варnсть 

---_-~{ільового фінансування 

---_ --Іадходження від отримання субсидій, дотацій 

------1~адходження авансів від покупців і замовників 
-----І~адходження від повернення авансів 

Іадходження від відсотків за залишками коштів на 
юточних рахунках 

---_--..J1адходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 

---_---'І;адходження від операційної оренди 

---_---~rадходження від отримання роялті, авторських 

45 769 91 494 
- -
- -
- -
- -
- -
- 10 314 

- -
- -
- -
- -

--1----t.~ин~а_го_р_о_д~--:---~~----,-,-~--------+----с---с--+-------------іf------~------І 
----....~;адходження від страхових премій - -

-Іадходження фінансових установ від повернення позик 294 053 -
98 43 

133 ) ( 175 ) 
294 ) ( 292 ) 
89 ) ( 84 ) 

аналогічmнш1 надходження 

період Зитрачання на oruraтy: 
шередньоf-оварів (робіт, послуг) 

року ~Jр~а_щ_·-----,.---,.---------------+-----+-.о._-------~~--------~ 
4 Відрахувань на соціальні заходи 

1 Зобов 'язань з податків і зборів 

363 Витрачання на oruraтy зобов'язань з податку на прибуток 
84 Витрачання на oruraтy зобов'язань з податку на додану 

Dартість 

2 252 Витрачання на оплюу зобов'язань з інших податків і зборів 

2 700 Витрачання на oruraтy авансів 
Витрачання на oruraтy повернення авансів 
Витрачання на oruraтy цільових внесків 

tналогічНІВитрачання на оплату зобов'язань за страховими 
період контракrами 

JередньоnВитрачання фінансових установ на надання позик 

70 
-
-

70 
-
-
-

-
-
-

) ( 70 ) 
) ( - ) 
) ( - ) 

) ( 70 ) 
) ( 11 719 ) 
) ( - ) 
) ( - ) 
) ( ) 

-
) ( - ) 
) ( 47 551 ) 

339 334 41 960 
року Іншівитрачання 

4 Чистий~р_у_х_к-·о_ш_1~·і~в-в~ід:--о-п_е_р_а_ц~іи--н-оі-.д-і~я-л_ь_н_о_с_т~і ----+--=-::...:_:........~~--------~~--_:_:_...::..::~-------Ц 

- 11. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
_ Н~дходження від реалізації: 
- Фшансових інвестицій 

необоротних активів 

~адходження від отриманих: 
--_-~ вщсотків 

диВЇдендів 

Надходження від деривативів 
Надходження від погашення позик 
~адх?дження від вибутrя дочірнього підприємства та 

---~ iнruoi господарської одиниці 

- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -



Інші надходження 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

необоротних активів 

Виплати за деривативами 

Витрачання на надання позик 

Витрачання на придбання дочірньоrо підприємства та 

іншої господарської одиниці 

Інші ruraтeжi 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

Отримання позик 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
. . 

шдприємств1 

Інші надходження 

Витрачання на : 

Викуп власних акцій 

Погашення позик 

Сплаrу дивідендів 

Витрачання на сплаrу відсотків 

Витрачання на сплаrу заборrованості з фінансової 

оренди 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
. . 

пщприємств1 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у . . . 
доч1рюх шдприємствах 

Інші ruraтeжi 

Чистий рух коштів від фінансової діяльностj 

Чистий рух r·рошових коштів за звtrний JІЄі)іод 
Залишок коштів на початок року/ / / 
Вплив зміни валютних курсів ;(а зщtНufок коштів 

Залишок коштів на кінець роКW /ІХ 

Керівник /gjf 
L 

Головний бухгалтер L_()'(/' ifl/ //~/!/.І//. -

V 

3250 -

3255 ( - ) ( 
3260 ( - ) ( 
3270 ( - ) ( 
3275 ( - ) ( 

( ) ( 
3280 -
3290 ( - ) ( 
3295 -

3300 І 100 
3305 211 250 

3310 -
3340 15 255 

3345 ( - ) ( 
3350 509 654 
3355 ( - ) ( 
3360 ( 45 472 ) ( 
3365 ( - ) ( 

( ) ( 
3370 -

( ) ( 
3375 -
3390 ( 12 ооо ) ( 
3395 -339 521 
3400 -187 
3405 352 
3410 -
3415 165 

~Зоя Сергіївна 

У льшина Наталія Василівна 

-

-
-
-
-

-
-
-

-
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12 ооо 

-
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ІИСМСТВО 

І 

Дата (рік, місяць, 'Іисло) 

ТОВАРИСfВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСfІО "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "СОКУР" 
(найменування) 

Звіт про влас1111іі капітал 
за Рік2020 р. 

за ЄДРПОУ 

коди 

2021 І 01 І 01 

38749600 

Форма №4 Код заДКУд І 1801005 

Код За ре є- Капітал Додат- Рез ер- Нерозпо- Нео- Вил у- Всього 
І ряд- строва- у дооцін ко вий в ний ділений пла- чений 

ка ний - ках капітал капітал прибуток чений капітал 
Стаття 

І 
(пайовий) (непокри- капітал 

капітал тий 

збиток) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1ишок на початок І 

4000 5 500 - - І 251 (І 680) - - 5 071 
~V 

'игування: 

на облікової 

і тики 4005 - - - - - - - -
rравлення помилок 4010 - - - - - - -
1 і зміни 4090 - - - - - - -
... ригований зали-
к на початок року 4095 5 500 - - І 251 ( І 680) - - 5 071 

:тий прибуток 
tток) за звітний 

•іод 4100 - - - (2) - (2) 

JИЙ сукупний 
І 

ід за звітний 

1іод 4110 - - - - (І 103) - - (І 103) 

щінка (уцінка) 

5оротних активів 4111 - - - - - - -

щіпка (уцінка) 

tнсових інструментів 4112 - - - - (1 103) - - (1 103) 

опичені курсові 
LИЦl 4113 - - - - - -
n<a ~ншого сукупноrо 

>ду асоційованих і 

ІЬНИХ підприємств 4114 - - - - - -
ий сукупний дохід 4116 - - - - -
;поділ прибутку: 

1Лати власникам 

віденди) 4200 - - - - - - -
>ямування прибутку 

Jареєстрованоrо 

[І Талу І 4205 - - - - - - - -
.рахування до І 
ервноrо капіталу 4210 - - - - - - - -

.ia чистоrо прибутку, 

1е~а до бюджеrу 
ІІОВІДНО ДО 

онодавства 4215 - - - - - -
.ia чистого прибутку 
;творення 

ці аль них 

ІЬОВИХ) фондів 4220 - - - - - - -

І 



1 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]1 

Сума чистого прибутку 

на матер~альне 

заохочення 4225 . . . . . . . 

Внески учасників: 

14240 Внески до капіталу ] 100 . . . . (1 100) . 

Погашення заборго-

14245 ваності з капіталу . . . . . І 100 . І І 

Вилучення капіталу : 

Викуп акцій (часток) І 4260 . . . . . . . 

Перепродаж вш<уп-

14265 лених акцій (часток) . . . . . . . 

Ануmовання викупле- ' 
них акцій (часток) 4270 . . . . . . . 

Вилучення частки в 

каш тал~ 4275 . . . . . . 

Зменшення номіналь-

ної вартості акцій 4280 . . . . . . . 

Інші зміни в капіталі 4290 - . . . . . . 

Придбання(продаж) 
::-

неконтрольованої 

част1ш в доч1рньому 
. . 

4291 . . . . . . . 
шдприємств1 

Разом змін у капіталі 4295 JlO~ . . . (1 105) . . (S) 

Залишок на кінець )/.оо року 4300 . . І 251 (2 785) . . 5 06 

Керівник qj/ __ (р.єх~ Зоя Сергіївна 

Головний бухгалте 1~/!N(ї У льшина Наталія Василівна -

--
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Примітки до фінансової звітності ТОВ «ФК «СО КУР» за 2020 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 д1ючим 

законодавством України. 
Компанія є фінансовою установою та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій. 

ІнсЬо Dмація про т овариство: 

№ Показники Дані 

з/п 

1 Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

2 Код за ЄДРПОУ 38749600 

3 Адреса 04053, м.Київ, провулок Киянівський, будинок 7 А 

4 Дата внесення останніх Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 19.03.2020р. 

змін до установчих 

докуменпв 

5 Основні види 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та 

діяльності пенсійного забезпечення); 

заКВЕД 64.19 - інші види грошового посередництва; 

64.91 - фінансовий лізинг; 
64.92 - інші види кредитування. 

6 Ліцензії Ліцензія на здійснення фінансової послуги - фінансовий лізинг 

(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 2(1.04.20 17 №1242, термін 
дії-безстрокова); 

Ліцензія на здійснення фінансової послуги - надання гарантій та 

поручительств (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.04.2017 
№1242, термін дії-безстрокова); 

Ліцензія на здійснення фінансової послуги - факторинг 

(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 №1932, термін 
дії-безстрокова); 

Ліцензія на здійснення фінансової послуги - надання коштів у 

позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту 

(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 №1932, термін 
дії-безстрокова) 

7 Офіційна сторінка в httQ ://www.zvitnist.com. ua/3 87 4 9600 
інтернеті 

8 Адреса електронної unataliya@ukr.net; fk sokur@gmail.com 
пошти 

Вищим органом управління є Загальні Збори Учасників Товариства. 
Сере~ня_кількість працівників Товариства протягом звітного періоду - 5 чол. 
Ця звпюсть затверджена до випуску Наказом Директора № О 1-ОД від 11.02.2021 р. 

Основа надання інформації. 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МС~З), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 
Компетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства 

1 



--
беззастережно відповідає всім вимогам д1ючих МСФЗ, що офіційно оприлюднені на веб-сай• 

Міністерства фінансів України. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національни 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку 1 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

Нові стандарти, що вперше застосовуються до фінансової звітності за рік, що закінчить( 

31 12 2020 р.: 
Застосовуються Стандарти 

до річних 

звітів, що 

завершуються 

31 грудня 2020 Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» в частині зміни визначення 
року поняття «бізнесу», а саме визначення, коли купується бізнес, а коли група 

активш. 

Поправки до МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» та МСФЗ 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» відносно 
визначення поняття «суттєвості». Організація ОЦІНЮЄ суттєв1сть у 

контексті Фінансової звітності вцілому. 

Поправки до «Концептуальної основи фінансової звітності» 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чини()( 

на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандар'Л 
дати їх вст п в сил 

Застосовуються 

до річних 

звітів, що 

заве ш ються 

Стандарти 

31 грудня 2023 МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» 

Очікується, що дані стандарти не зроблять суттєвого впливу на фінансову ЗВІТИ)( 
Товариства. 

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

фінансової звітності за 2020 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансо 

звітності для розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний пері 

Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, яке 1t 

відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною частиною звітнос: 
відповідають фінансовому стану та діяльності Товариства. 

ТОВ «ФК «СОКУР» складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2020 ріІ 
складі: 

Форма № 1 Баланс (звіт про фінансовий стан) 
Форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
Форма № 3 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 31.12.2020 року. 

Фінансова звітність складається у національній валюті України 

функціональною валютою. 

Ступінь округлення - в тисячах гривень. 

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльІJ! 
шдприємства. 

Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, фіна 
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результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків 
здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, 

зобов'язань, доходів та витрат. 

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за 

виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається за прямим методом, 

при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат. 

Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки 

такого не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ. 

Товариство залишає незмінними представлення та класифікацію статей у фінансовій 
звітності від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або 

класифікації статей у фінансовій звітності, ТОВ «ФК «СОКУР» здійснить рекласифікацію 
порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному 

випадку. 

В Примітках до фінансової звітності розкривається інформація про характер основного 

коригування статей і їх оцінок, які були необхідні для приведення у відповідність до МСФЗ. 

Економічне середовище, у якому ТОВ проводить свою діяльність. 

Загальна макроекономічна ситуація в Україні є хиткою. У 2020 році одним з головних 
чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. У 

ли чинно відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, 

стандарт у тому числі і в України. Найбільш важким в Україні у П кварталі 2020 року був квітень - період 

максимально жорстких карантинних заходів. Проте, наступне пом'якшення карантинних 

обмежень як в Україні, так і по всьому світі сприяло поступовому відновленню ділової активності. 

За даними НБУ індекс очікувань ділової активності вже у червні 2020 року становив 45,5 п. 
порівняно з 29,9 п. у квітні 2020 року (рекордно низьким рівнем) та 45,8 п. у березні 2020 року. 
Відповідно з травня ми маємо зменшення глибини падіння більшості видів економічної діяльності. 

«Раптова зупинка на карантию> в Україні та світі викликала очікуване логічне скорочення 

інвестування в умовах непередбачуваності подій. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від політичних та 

ву звітні економічних факторів, а також заходів внутрішнього характеру, що вживаються Урядом України 
для підтримки зростання та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. 

римітках Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на галузі економіки, а також 
vi: фінансо те, як це може вплинути на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво вважає, що 

тний пері вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та розвитку бізнесу підприємства у 
1ії, яке 11 сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

ю звітнос 
Облік інфляції. 

а 2020 рі За рік, що закінчився 31.12.2020р. кумулятивний приріст інфляції за трирічний період склав 
20,02 % ((109,8:100*104,1:100*105,0:100)*100-100). Оскільки кумулятивний приріст інфляції не 
досяг 1 ОО % проведення перерахунку фінансової звітності згідно МСБО 29 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції» не потребується. 

Основні положення облікової політики 

Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу 
як~ безпе~ер~но~ті діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході 

и:вні), звичаино1 ДІяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії 
продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керівництво 
вв~жає, . що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової 

. ,,, звпносп за МСФЗ 
;ть ДlЯЛЬІJ' . 

. ІJ_икор~стання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає 
шя, ф1наf\• вщ кер~вництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування 

з 



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 ватотою України є 

гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова 
звітність за МСФЗ. У ся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. 

j 
Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванняt,1 

накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться де 
придбання юсrиву. Вартість активів, стRорених за рахунок власних коштів, включає вартісТІ 

матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносятьс, 

до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж т, 

перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Прибутки т 

збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжеf! 

від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на неттс 
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Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку 

тому періоді, в якому вони були понесені. 

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

визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисно~ 
використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точF 

відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому актив 

Знос орендованих активів не нараховується. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані, ощнюються за варпст 

придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. 

Амортизація нараховується на вартість придбання активу. Амортизація визнається у прибутку з 

збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного викорvстан 

нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки 

найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманн 

цьому активу. 

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

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явл 

покупцям і іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для ці; 

фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (заборгованістL, 

якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу), або 
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). 

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (що виника~ 

реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і нетор11 
(інша) дебіторська заборгованість. 
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Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартіс ТО 
переданих активш. Ст 

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентної ст~ мето 

враховують за первинною вартістю, вказаною в рахунку-фактурі (договорі). При 

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істотним результат дисконтування для короткостроІ<' вимі 
дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. Піс 

Довгострокова дебіторська заборгованість в ТОВ «ФК «СОКУР» враховується за амортизова~амо 

вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням рахунку оціJІ' вст 
резерву . 
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Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 
створюється резерв очікуваних кредитних збитків. 

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. 

Резерв очікуваних кредитних збитків. Резерв очікуваних кредитних збитків використовується 

Товариством при знеціненні наступних фінансових активів: дебіторська заборгованість (МСФЗ 
15); інвестиції в боргові цінні папери, що утримуються для отримання грошових потоків в рахунок 
погашення основної суми боргу і відсотків. 

Резерв очікуваних кредитних збитків визначається як різниця між всіма передбаченими договором 

грошовими потоками, що належать Товариству і грошовими потоками, які Товариство очікує 

отримати, дисконтованими за первісною ефективною ставкою відсотка. 

Визначення суми резерву кредитних збитків відбувається на основі аналізу індивідуальної оцінки 

окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні 

свідчення знецінення активів, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у 

строк, фінансові труднощі боржника, можливість банкрутства, зміна платіжного статусу 

позичальника (збільшення кількості прострочених платежів), інші. При простроченні платежу 

більш ніж на 30 днів вважається, що кредитний ризик значно збільшився. Дефолт настає при 
простроченні платежу більше ніж на 120 днів. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума кредитного 

збитку зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається 

після визнання кредитного збитку, то попередньо визнаний збиток зменшується за рахунок 

коригування резервів. Сума зменшення визнається у прибутку чи збитку. 

Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. 

Оренда. Згідно МСФЗ 16 «Оренда», Товариство в договорах оренди, в яких виступає орендарем, 
на дату початку оренди визнає актив у вигляді права використання предмету оренди та орендне 

зобов'язання. Первісна оцінка активу здійснюється за собівартістю, а зобов'язання за теперішньою 

вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Подальша оцінка активу здійснюється з 

використанням моделі собівартості, а зобов'язання збільшуючи балансову вартість з метою 

відобразити процент за орендним зобов'язанням, зменшуючи балансову вартість з метою 
відобразити здійснені орендні платежі та з урахуванням переоцінки. 

Товариство враховує орендні платежі як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди 
для короткострокової оренди (зі строком 1 рік), та оренди малоцінного активу (вартість якого 
складає 6 ООО грн.) 

Для ціІ 
ованість. Якщо Товариство за договором оренди 
ry), або оренду як операційну, або як фінансову. 

виступає в якості орендодавця, Товариство класифікує 

а). Фінансові інвестиції: 

10 виникає Фінансові активи і фінансові зобов'язання в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються відповідно до 
~ і нетор11 МСФЗ 7, МСФЗ 9, МСБО 32. 

ТОВ «ФК «СОКУР» визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання тоді і лише тоді, коли 
)Ю вартіс ТОВ стає стороною договірних положень щодо цього інструмента (п.З .1.1. МСФЗ 9). 

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

При. первинному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ТОВ «ФК «СОКУР» 
лкострокс вим~рює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції. 

Після первинного визнання ТОВ «ФК 

..~:ортизоваf амортизованою вартістю з використанням 
унку оців~ встановлених МСФЗ виключень. 

«СОКУР» враховує фінансові зобов'язання за 

методу ефективної ставки відсотка з урахуванням 
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В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОКУР » фінанс Бг 
активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 9, а саме як фінансові актц за 
що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються cn 
справедливою вартістю (через прибутки та збитки або через інший сукупний дохід). д~ 

Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю актив на 
ціна публікованих біржових повідомлень. При застосуванні біржових курсів необхЦ М< 
враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з обсягами ціщ 

паперів, що враховуються на Балансі ТОВ «ФК «СОКУР». 
( 

Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінансового акт• ф 
визначається за іншими методами, в т.ч. з використанням методу оцінювання. Підтвердженн ф 

справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана ціна продажу фінансового акn зб 

в угоді між зацікавленими, освідомленими та непов'язаними особами. не 

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

ви 
- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справедлиз 

вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відображається у складі прибутку i _ 

збитку; 

- дохід або збиток по фінансовому активу, який не призначений для продажу, визнається в іншо -
сукупному прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют; 

- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за амортизован~ 
вартістю, визнається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а так, 

через амортизацію. 
в 

На кінець кожного звітного періоду ТОВ «ФК «СОКУР» оцінює об'єктивні 

фінансові активи знецінилися, до яких відносяться: 
свщчення того, 1 їх 

- 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, ~ 

створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржнико 

Кредити та дебіторська заборгованість включаються до складу поточних оборотних активів, 

винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Tt 
класифікуються як необоротні активи. Фінансових активів доступних для продажу Компанія 
має. 

Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включаю 

грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансоRих інструментів, таких 
дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. 

Фінансові активи та зобов'язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхнь~ 

справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим підтвердженн• 

справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховуєть~ 

під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціно 

угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на риНІ 

угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якос 

вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. 

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов'язанw 

дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. 

п 

у 

у 

ви 



·р» фінанс Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше одного року, 
нсові акт11 за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути їхньою 
шюються 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 

~тю актив ф ф. · 
має суттєвий вплив на ормування ~нансових результапв. 

в необхі.t 

гами цін~ 

)ВОГО акт~ 

rвердженв 

)ВОГО акn 

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. 

признає11 Грошові кошти та іХ еквіваленти. Грошові кошти та їх еквшаленти включають залишки 
грошових кошпв на рахунках в банку та у касі. Грошові кошти включають необмежені у 

використаню: 
1раведлив 

рибутку І - грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 311, 312; 

.ся в шшо - грошові кошти на депозитних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 313; 

- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна 

валюта (гривня), яка визначена в цих Примітках. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та 

їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 

у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 

банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 

активу припиняєть ся і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

Кредити та інші фін.ан.сові зобов 'язанн.я. 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. 

r за їхньс Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів. 
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Умовні активи і зобов'язан.ня. 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 
7 



вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати с

6 
~ 

податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку а6 ~ 

збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу а~ 

капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншоr 
сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. п 

з 
Визнання виручки. Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг ТОВ «ФК «СОКУР» визнаютЬ( с 
згідно МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». в 

Договір з клієнтом обліковується тільки тоді, коли виконуються всі перелічені критерії: с 

п 

вІДносно товарш а{ З 
1. Сторони схвалили договір та готові виконувати свої зобов 'язання; 

2. Суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони 

послуг, які будуть передаватись; Нj 

З. Суб' єкт господарювання може визначити умови оплати праці за товари або послуги JІ з~ 
будуть передаватись; d 

4. Договір має комерційну сутність; 

5. Цілком ймовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, 

право в обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту. 

на яку вш матш 

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

Коли договір з клієнтом не відповідає критеріям, переліченим вище, то отрима~ 

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

І. Суб'єкт господарювання не має невиконаних зобов'язань щодо передачі товарш а{ 

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, матеріаль 

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

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

отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

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

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

Усі винагороди працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються як поточні, відповідно до МСБ 
19, що підлягають виплаті впродовж 12 місяців після закінчення періоду, в якому працівн1 
здійснював послуги. 

Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як заробітна пла1 

оплачувана щогічна відпустка, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витрат 

обумовлені народженням і похованням, премії і надбавки. 

В процесі господарської діяльності ТОВ «ФК «СОКУР» сплачує обов'язкові внески на соціалЬІ 

забезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених законодавством У країни. 

Зобов'язання по короткострокових винагородах працівникам оцінюються на основі, що 1 

дисконтується. 

Операції з пов'язаними сторонами. ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує МСБО 24 для виявлеНІ 
стосунків і операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими операціями. Операція мі 
пов'язаними особами - передача послуг, ресурсів або зобов'язань між пов'язаними сторонаМІ 
незалежно ВІД того, чи стягується при цьому плата. 

Власний капітал. 



'. Витрат0 Статутний капітал ТОВ «ФК «СОКУР» на початок року складає 5 500 тис.грн., на 31.12.2020р. -
шбутку ае 6 600 тис.грн. 
доходу ае 

ІадІ шшо1 Протягом звітного періоду відбулося збільшення статутного капіталу на 1 1 ОО тис.грн. шляхом 
перерахуванням ТОВ «СОКУР» грошових коштів на поточний рахунок Товариства (Протокол 

Загальних Зборів Учасників Товариства №56 від 19.03.2020 року). Станом на 31.12.2020р. 

визнаютЬ! статутний капітал зареєстрований, повністю сплачений грошовими коштами та відповідає 
встановленим вимогам законодавства. 

Сума резервного капіталу на початок та кінець звітного періоду складає 1 251 тис.грн. 

Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними 

ar. Зборами У часників Товариства. говарш 
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Нерозподілений збиток станом на початок перюду складає 1 680 тис.грн., на юнець перюду -
збиток 2 785 тис.грн. 

Операції з пов'язаними сторонами. 

Пов'язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 24. 
Сторони вважаються пов'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 пов'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 1 ОО %; 
Грєхова Зоя Сергіївна (ІПН 3046802022) - директор Товариства; 
Амелін Анатолій Ігорович (ІПН 2835400097) - кінцевий бенефіціарний власник. 

Розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами: 

тис.грн. 

Операції з пов'язаними сторонами 2019 рік 2020 рік 
Надання короткострокової 12 ооо 15 ооо 
поворотної фінансової допомоги 

Станом на 31.12.2019 року сума дебіторської заборгованості з пов'язаними особами за 
наданою короткостроковою поворотною фінансовою допомогою складає 3 ООО тис.грн" на 
31.12.2020 року заборгованість відсутня. Операції з іншими категоріями пов' язаних сторін у 
звітному періоді не відбувалися. 

На виконання вимог п.17 МСБО 24, Товариство розкриває інформацію щодо компенсацій 
провідному управлінському персоналу, до якого відноситься Директор. За звітний період 
управлінському персоналу нараховані поточні виплати у вигляді заробітної плати у сумі 107 
тис.грн" за звітний період попереднього року - 133 тис.грн. Винагород після закінчення трудової 
діяльності, інших довгострокових винагород, виплат при звільненні та виплат, заснованих на 
акціях, протягом звітного періоду товариство не нараховувало та не виплачувало. 

Основні засоби (рядки 1010-1012 Балансу) - немає. 

Нематеріальні активи (рядки 1000-1002 Балансу) -

. Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання 
1 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: 
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Клас «Ліцензії» - відповідно до правовстановлюючого документу. Метод амортизації на 

прямолінійний. 

Клас Станом на 31.12.2019 р. Надходження Вибуття Станом на 31.12.2020 р. 
нематеріальних за 2020 рік за 2020 

активів Первісна Накопичений Залишкова рік Первісна Накопичений Залиц 

вартість знос вартість вартість знос вар1 

Ліцензії 7 - 7 - - 7 - і 

всього 7 - 7 - - 7 - і 

Балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуата 

складає 7 тис. грн. 

Запаси - на початок періоду - 1 тис.грн., на кінець періоду - 1 тис.грн. 

ко 

_( 

пл 

о 

Запаси використовуються виключно для здійснення адміністративних функцій, та їх варті< н 

є незначною. 

Аванси видані (рядок 1130 Балансу) - на початок періоду - 3 тис.грн., на кінець періоду - ~ 
тис.грн. 

Дебіторська заборгованість (рядки Балансу 1040, 1135, 1140, 1155)-

В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство навощ 

інформацію про облікову політику та вартісні показники стосовно дебіторської заборгованості. 
Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної процентної ста~ 

враховується по первинній вартості, вказаній в рахунку-фактурі (договорі). Товариство приЙ! 

не істотним результат дисконтування для короткострокової дебіторської заборгованост 

враховує її по первинній вартості, якщо ефект від переоцінки за кожним договором складає 

більше 5 відсотків від суми позики згідно облікової політики Товариства. Балансова варті 
дебіторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості. 

~ тисячах гр_uвеиь 31 г~:удня 2019 31г~:удня2020 

Довгострокова дебіторська заборгованість 123 067 о 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з: 
нарахованих доходів (відсотки за позикою, 
депозитом) 7 774 о 

бюджетом 6 6 
Інша поточна дебіторська заборгованість 222 945 48 958 

У сього дебіторська заборгованість 353 792 48 964 

Стаття «Довгострокова дебіторська заборгованість» на 31.12.2019р. складається з С) 

позики, яка протягом звітного періоду була погашена. 
Стаття «Інша поточна дебіторська заборгованість» на 31.12.2019р. включає: заборговані 

за облігаціями - 48 957 тис.грн., короткострокова поворотня фінансова допомога - 3 ООО тис. f'J 
основна сума позики - 170 986 тис.грн., інша - 2 тис.грн. 

Стаття «Інша поточна дебіторська заборгованість» на 31.12.2020р. включає: заборговані 
за облігаціями - 48 957 тис.грн., інша - 1 тис.грн. Дебіторська заборгованість за облігаці.І 
відображена у фінансовій звітності за справедливою вартістю. Для оцінки справедливої вар~ 

використовувались послуги незалежного експерта-оцінювача. 

Резерв очікуваних кредитних збитків 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 використа 

~~ 
д~~ 
ро 

в 

ВІД 

Ви 

до 

р 

осн 

на 



11ортизації 

.12.2020 р. 

~ний Залиц 

вар1 

експлуата 

:а їх варті~ 

перюду · 

·во навод~ 

·ованост1. 

НТНОЇ СТЗ! 

~тво прий 

ргованост 

м складає 

;ова варТІ 

vдня 2020 

о 

о 

6 
48 958 

48 964 

ється з с~ 

1боргован1 

ООО тис.J1 

~борговап1 

t облігаuі.І 
ІИВОЇ вар'ГС 

викорис'f<І 

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 за звітний період відображено відсотки за депозитом 

_ 98 тис.грн" за 2019 рік - відсотки за депозитом 43 тис.грн. 
-у статті «Інші витрачання» розділу І за звітний період немає, за 2019 рік відображено 

платежі за договором про відступлення права вимоги - 46 879 тис.грн" судовий збір 672 тис.грн. 
- у статті «Інші надходження» розділу ІІІ за звітний період відображено надходження від 

повернення раніше виданої короткострокової поворотної фінансової допомоги - 15 ООО тис.грн., 
отримана безповоротня фінансова допомога - 255 тис.грн" за 2019 рік- надходження від 
повернення раніше виданої поворотньої фінансової допомоги - 12 ООО тис.грн. 

- у статті «Інші платежі» розділу ІІІ за звітний період відображено платежі з надання 

короткострокової поворотної фінансової допомоги - 12 ООО тис.грн., за 2019 рік - платеж1 з 

надання короткострокової поворотної фінансової допомоги - 12 ООО тис.грн. 

у тисячах гривень 

Грошові кошти, в т.ч. 

- на рахунках в банках 
- банківські депозити 

У сього грошові кошти та їх еквіваленти 

31 грудня 2019 

102 
250 
352 

31 грудня 2020 

165 
о 

165 

Банківські депозити включають в себе періодичні розміщення грошових коштів у вигляді 

строкових банківських вкладів (гнучких депозитів) в АТ «ПУМБ» на строк до одного місяця, 

процентна ставка за депозитом протягом року складала 5,5%. Надходження відсотків за 

депозитами у звітному періоді склали 98 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року Товариство не має 
розміщених банківських депозитів. 

Векселі видані - Векселів виданих Компанія не має. 

Витрати на позики 

При складанні фінансової звітності Товариство використовує базовий шдхщ 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 понесеш, з 
відображенням у Звіті про фінансовий результат. 

Сума довгострокових кредитів банків на початок та кінець періоду - немає. 
Сума короткострокових кредитів банків на початок та кінець періоду - 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 ~СБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення періоду, в якому 
робп~ик 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 працездатносп витратами, обумовленими 

народженням і похованням , 
- премії та надбавки , 
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- інші додаткові виплати. 
Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали - 3 71 тис.грн., за відповідн 

період попереднього року - 363 тис.грн., відрахування на соціальні заходи відповідно -
тис.грн., за 2019 рік - 84 тис.грн. 

Товариство визнає резерв на сплату відпусток, який формується виходячи з фактичщ 

фонду оплати праці та кількості невикористаних днів відпустки на кінець звітного періо1 
Витрати на формування резерву на оплату відпусток у 2020р. склали - 32 тис. грн., у 2019р .. 
тис.грн. 

Фінансові інвестиції. 

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

розкривається така інформація. При первинному визнанні фінансового активу або фінансо111 

зобов'язання ТОВ «ФК «СОКУР» вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції. 

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

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуван~ 

встановлених МСФЗ виключень. 

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОК 

фінансові активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 9, а саме 
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, 

ощнюються за справедливою вартістю (через прибутки та збитки або через інший сукуп 
дохід). 

Балансова вартість Справед;шва вартість 

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 3 1.12.2019 на 3 1.12.2020 

Довгострокові І 103 о І 103 о 

фінансові інвестиції 

Поточні фінансові 556 556 556 556 
інвестиції 

Станом на 31.12.2020 року довгострокова фінансова інвестиція ТОВ «Арджент Г1 

ліквідована. Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 21 .07.2 
номер запису 10741110002081193. Товариство оцінювало довгострокову фінансову інвестицЮ 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки через інший сукупний д1 

Протягом звітного періоду була здійснена уцінка інвестиції у сумі 1 103 тис.грн. 

Товариство розкриває інформацію про фінансові інвестиції, які обліковуються на Бав 

станом на 31 .1 2.2019р. та 31.12.2020р.: 

Вид цінного 

паперу 

Акції 

Найменування емітента 

ПРА Т «Асгард Холдинг» 

Код ЄДРПОУ 

37841754 

Частка у СК, % 

0,3863 % 

Балансова 

вартість, тис.І 

556 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення та розкриття справеДJ 

вартості фінансових інструментів в залежності від методик оцінки: 

Рівень 1: котирувані (недисконтовані) ціни на активних ринках для ідентичних актив 

зобов'язань; 

Рівень 2: методики, в яких є всі дані, які суттєво здійснюють вплив на справедливу вартіс 

спостережними на відкритому ринку; 

Рівень 3: методики, в яких використовуються дані, які суттєво впливають на справеfl 
. . 

варпсть, але вони не є спостережними на вщкритому ринку. 

В таблиці наведені фінансові інструменти за справедливою вартістю в розрізі рівнів ієрар 

-
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пий cyкyru 

2.2020 

\рджент Гr 
)бИ 2 1.07.21 
. у інвестиці1 
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Балансова 

вартість, тис.r. 

556 

пя справеДJТ 

ичних актив~ 

дливу вартісf. 

·ь на справе.t~ 

~і рівнів ієрар~ 

тис. грн. 

Показник Рівень І Рівень 2 Рівень 3 Всього 

31 .12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

Довгострокові . - - - І 103 о І 103 о 

фінансові 
інвестиції за 
справедливою 

вартістю 

Інвестиції - - - - 556 556 556 556 
доступні для 

продажу 

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 тому числі 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. 

Методики оцінки для З-го Рівня ієрархії включають ринковий, витратний та доходний 

підходи з такими вихідними даними, як: ефективні ставки за контрактами, офіційні курси НБУ, 

ставки за депозитами, очікувані грошові потоки тощо. 

Рекласифікації цінних паперів з одного рівня на інший протягом 2020 року не відбувалось. 

Кредиторська заборгованість (рядки 1615, 1620, 1660, 1690)-

Кредиторська заборгованість є видом зобов'язань, що характеризують суму боргів, 

належних до сплати на користь інших осіб. Кредиторська заборгованість - заборгованість третім 

особам, у тому числі власним працівникам, що утворилася при розрахунках за матеріально
виробничі запаси, що були придбані, роботи і послуги, при розрахунках з бюджетом. При 

первинному визнанні в ТОВ «ФК «СОКУР» кредиторська заборгованість враховується і 

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 короткострокової, коли 

станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається 
менше 365 днів. Довгострокові зобов'язання враховуються за вартістю, що амортизується, з 
використанням методу ефективної ставки відсотка. 

У тисячах гривень 

Поточна кредиторська заборгованість за 
-товари, роботи, послуги 

- розрахунками з бюджетом 
Пот?чні забезпечення (резерв відпусток) 
Ін':'-11 поточні зобов'язання (короткострокова поворотня 
Фшансова допомога) 

У сього кредиторська заборгованність 

31грудня2019 

з 

7 

56 679 

56 689 

31грудня2020 

2 

18 

44 608 

44 628 

.справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достов1рно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
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Станом на початок звітного періоду інші довгострокові зобов'язання за забезпечени 
відсотковими, іменними облігаціями ТОВ "ФК "СОКУР" складають 294 054 тис.грн. В звітн1 
періоді ТОВ «ФК «СОКУР» погасило облігації за номінальною вартістю. 

Податки до сплати, податок на прибуток - Товариство у 2020 році отримало збиток в сумі 2 · 
грн., податок на прибуток за 2020 рік не нараховувався. 

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

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (відсотки за позиками): 

за 2020 рік - 37 998 тис.грн., 
за 2019 рік - 91 494 тис.грн. 

Адміністративні витрати 

у тисячах гривень 

Заробітна плата та відповідні 

відрахування на соціальні 

заходи 

Інші витрати (оренда 

приміщення, аудиторські, 

нотаріальні, депозитарні 

послуги та інш.) 

lv1атеріальнівитрати 

Усього 

2019р. 

(447) 

(173) 
(1) 

(621) 

Інші операційні доходи та витрати ( Рядки 2120 та 2180 Ф.№ 2) 

у тисячах гривень 

вщсотки за депозитом 

дооцінка активу 

У сього інші операційні 

доходи 

комісійна винагорода 

судовий збір 
матер1альна допомога 

У сього інші операційні 

витрати 

Інші фінансові доходи та 

витрати ( Рядки 2220 та 
2250 Ф.№ 2) 
у тисячах гривень 

У сього інші фінансові 

ДОХОДИ 

відсотки за облігаціями 

20190. 
43 

2 079 

2122 

(1 407) 
(672) 

(2 079) 

20190. 

(90 915) 

2020р. 

(462) 

(134) 

(596) 

2020р. 

9 

9 

(З 

(3 

20200. 

(37 751 



~зпеченщ 

В звітно• 

3 сумі 2 ТІ 

462) 

134) 

596) 

l020p. 
95 

95 

(3) 

(3) 

~020р. 

(37 751) 

у сього фінансові витрати 

Інші доходи (Рядок 2240) 
у тисячах гривень 

Безповоротняфінансова 
допомога 

У сього інші доходи 

(90 915) 

2019р. 

(37 751) 

2020р. 

255 

255 

Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий збиток у розмірі - 2 тис.грн., за 2019 рік -
чистий прибуток 1 тис.грн. 

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

попереднього року та виправлення помилок. 

У звітному році Товариством не було здійснено рекласифікацій у фінансовій звітності. 

Інший сукупний дохід та капітал в дооцінках. 

На вимогу МСФЗ 1 «Надання фінансової звітності », Товариство повинно розкрити 

інформацію щодо статей в іншому сукупному доході, які 

• не будуть в подальшому рекласифіковані в прибутки та збитки та 

• в подальшому будуть рекласифіковані в прибутки та збитки, коли будуть виконуватись 

особливі умови. 

На 31.12.2020 р. сальдо іншого сукупного доходу відсутнє. 
У звітному періоді було здійснено уцінку фінансової інвестиції за справедливою вартістю, 

зміни якої відображаються в іншому сукупному доході на суму 1 103 тис. грн. , а також здійснено 

перекласифікацію резерву переоцінки зі складу іншого сукупного доходу до нерозподіленого 

прибутку (збитку) при вибутті фінансової інвестиції у зв'язку з її ліквідацією. 

Події після дати балансу 

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

дати, відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» 
та розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну інформацію: 

Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, які не . . . . 
вимагають коригування шсля заюнчення звпного перюду. 

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. 

Цілі та політика управління фінансовими ризиками та капіталом 
Основні фінансові інструменти підприємства можуть включать торгову кредиторську 

заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю даних 

фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій товариства. Також 
підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: дебіторська заборгованість, грошові кошти 
та шше. 

Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності. Політика управління 
ризиками включає наступне: 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інстр~мен:. 
не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку шшо~ 
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитю 
рахунки в банках, боргові цінні папери та дебіторська заборгованість . 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є ощнка 
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кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-я 

інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. 
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонам 

Операції з новими клієнтами здшснюється на основі попередНш оплати. Дебіторсь 
заборгованість підлягає постійному моніторингу. Підприємство використовує позикові ресурси. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструменту а 

майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв'язку із змін 

ринкових курсів. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та інший цінов111 

ризик. 

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструмент 

коливатиметься внаслідок зміни курсів іноземних валют. Оцінка валютних ризиків здійснюєтьс 

на основі аналізу чутливості. Товариство визначило, що обrрунтовано можливим є коливань 

валютного курсу на +/-10%. У Товариства відсутні активи, які виражені в іноземній валюті. 
Процентний ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки в: 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок, що мщ 

впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість активів. Товариство здійснк 

моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх припустимий розмір. 

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потож 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін, незалежно від того, ч 

спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або йо 

емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якю 

здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконан 

зобов'язань, які пов' язані із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом постав~ 

грошових коштів або іншого фінансового активу. 

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквіднос 

Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншш 

фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльнос 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розр 

строків погашення представлена наступним чином: 

Станом на 31.12.2020 р. 
Поточні зобов'язання Всього 

До І місяця Від 1 місяця Від 3 місяців Від І року Більше 5 
до 3 місяців до 1 року до 5 років років 

Торговельна та інша 
кредиторська 2 44 608 - - - 44 610 
заборгованість 

Станом на 31.12.2019 р. 
Поточні зобов'язання Всього 

До 1 місяця Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 року Більше5 

до 3 місяців до 1 року до 5 років років 

-
Торговельна та інша 
кредиторська 7 725 48 957 - - - 56 682 
заборгованість 

Управління капіталом 
-І 

ТОВ «ФК «СОКУР» здійснює заходи з управління капіталом, які спрямовані на зростаJІІ 

рентабельності капіталу за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіта 

таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво товариства здійс!І~ 
огляд структури капіталу щорічно, аналізує при цьому вартість капіталу та притаманні йо~ 
складовим ризики. 

Згідно чинного законодавства України фінансові компанії, які надають два і більше виJ 
фінансових послуг повинні мати розмір власного капіталу не менше 5 млн.грн. Власний калі1 

І ~ 
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ТОВ «ФК «СОКУР» відповідає законодавчим вимогам. 
Дотримання фінансових нормативів 

V ТОВ «ФК «СОКУР» повинно виконувати нормативи НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, що 
ЗДІИСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ у СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
Розпорядження від 30.05.2019р. N 980 «Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові 
нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових 
установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та 
поручительств». 

ТОВ «ФК «СОК_УР» не надавало фінансових послуг з надання гарантій та поручительств, 
тому розраховуються пльки норматив максимального ризику на одну особу або пов'язаних осіб 
(К2) та ноrматин запасу лікнілності (КЗ). 

Норматив максимального ризику на одну особу або пов'язаних осіб (К2) визначається як : 

- співвідношення суми вимог гаранта до особи та фінансових зобов'язань , наданих гарантом щодо 
такої особи, до власного капіталу гаранта, зменшеного на суму довгострокових фінансових 

інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інших 

фінансових інвестицій, векселів, цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку 

принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівлю якими на фондових біржах заборонено 
законодавством України); 

- співвідношення суми вимог гаранта до всіх пов'язаних із гарантом осіб та фінансових 

зобов'язань, наданих гарантом щодо таких осіб, до власного капіталу гаранта, зменшеного на суму 

довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств та інших фінансових інвестицій, векселів, цінних паперів, що не перебувають в 

біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівлю якими на фондових 

біржах заборонено законодавством України). 

Значення максимального ризику на одну особу або пов 'язаних осіб (К2) не має 

перевищувати 20 відсотків. 
До вимог гаранта щодо особи або пов'язаних осіб включаються права вимоги за: 

наданими кредитами; 

факторинговими операціями, фінансовим лізингом, борговими цінними паперами; 

дебіторською заборгованістю за операціями з такими особами. 

До фінансових зобов'язань, наданих гарантом щодо особи або пов'язаних осіб, 
включаються гарантії, поручительства, що надані гарантом. 

Норматив запасу ліквідності (К3) виконується гарантом, якщо різниця між прийнятними 

активами гаранта та розрахунковим запасом ліквідності більше ніж О. Прийнятні активи - активи 
гаранта, за винятком сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено, що включають 

грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітентами яких є центральні органи виконавчої 
влади, місцеві органи виконавчої влади, Національний банк України та Державна іпотечна 
установа, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій. 

Розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 1 О відсотків поточних зобов'язань і 
забезпечень та суми зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які 
обліковуються на позабалансових рахунках. 

Звітність за квартал фінансової компанії (група Б) включає також інформацію щодо 
виконання показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під 
час надання фінансових послуг фінансовими компаніями, а саме: 

інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи; 
інформацію щодо активів фінансової установи; 

інформацію про великі ризики фінансової установи. 

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 31.12.2019 р.: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 р. 

17 



Актив Код рядка 

І 2 
І. Необоротні активи 

Нематеріальн і активи 1000 
первісна вартість 1001 
накопичена амортизація 1002 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 
Основні засоби 1010 
первісна вартість IOll 
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 
1030 

підприємств 

інші фінансові інвестиції 1035 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 
Відстрочені податкові активи 1045 
Інші необоротні активи 1090 
Усього за розділом І 1095 

11. Оборотні активи 
Запаси 1100 
Виробничі запаси 1101 
Незавершене виробництво 1102 
Готовая продукция 1103 
Товари 1104 
Поточні біологічні активи 11 ІО 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

1125 
роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість по розрахунками: 

за виданими авансами 1130 
з бюджетом 1135 
у тому числі з податку на прибугок 1136 
з нарахованих доходів 1140 
із внvrрішніх розрахунків 1145 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 
Поточні фінансові інвестиції 1160 
Гроші та їх еквіваленти 1165 
Рахунки в банках 1167 

Витрати майбvгніх періодів 1170 
Інші оборотні активи 1190 
Усього за nозділом 11 1195 
ІІІ. Необоротні акт11ви, утримувані для продажу, та 

1200 
групи вибvття 

Баланс 1300 

nасив Код рядка 

І 2 
І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 
Капітал у дооцінках 1405 
Додатковий капітал 1410 
Резервний капітал 1415 
Нерозподілений прибvrок (непокритий збиток) 1420 
Неоплачений капітал 1425 
Вилучений капітал 1430 
Усього за Розділом І 1495 

11. довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 
Довгострокові кредити банків 1510 
Інші довгостоокові зобов'язання 1515 
Довгострокові забезпечення 1520 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 

" 

Форма N І 
На початок 

звітного 
пепіодv 

3 

7 
7 
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
І 103 

294 053 

-
-

295 163 

2 
-
-
-
-
-

-
1 
6 
5 

7 774 

-
3 001 
556 
351 
351 

-
-

11 691 

-
306 854 

На початок 

звітного 
nenioдv 

3 

5 500 
-
-

1 25 1 
(І 681) 

-
-

5 070 

-
-

294 054 

-
-

На кінець 

звіn1ого 

пеоіодv 

4 

7 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1 103 

123 067 
-
-

124 177 

1 
-
-
-
-
-
-

3 
6 
5 

7 774 

-
222 945 

556 
352 
352 

-
-

231 637 

-
355 814 

На кінець 

звітного 
nenioдv 

4 

5 500 
-
-

1 251 
(І 680) 

-
-

5 071 

-
-

294 054 

-
-

І 

н 

І 

ф 
ii, 
н 

і 

Ч~ 
су 

до 

спі 

IHL 

Ро 

Ви 
(ди 

Сп1 
Г! и 



Цільове Фінансування 1525 - -
Усього за розділом 11 1595 294 054 294 054 

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Коооткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна коедиторська заборгованість за: 
ловгостооковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послvrи 1615 2 3 
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розоаху11ками з і страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
за одержаними авансами 1635 - -
З УЧІІСІ-ІИКІІМИ 1640 - -
і з внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточні забезпечення 1660 6 7 
Доходи майбушіх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 7 722 56 679 
Усього за розділом ІІІ 1695 7 730 56 689 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротннми 
акт11вам11, утримуваними для продажу, та групами 1700 -

вибутrя -
Баланс 1900 306 854 355 814 

Звіт про власний капітал 

за 2019 р. 

ф .N14 орма о 

Стаття Код Зареє- Капіта Додат- Резер- Нерозпо- Нео пл а Билу- Всього 
рядка стро ва ни лу ко вий в ний ділений •1е- ний чений 

й дооцін капітал капітал прибуток капітал капіта 
(пайовий) ках (непокри- л 

капітал тий збиток) 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 

початок 

року 4000 5 500 - - 1 251 (1 681) - - 5 070 
Коригування: 

Зміна облікової 

політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення 

помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований зали-

шок на початок 

року 4095 5 500 - - 1 251 (І 681) - - 5 070 І 
Чистий прибvток 

(збиток) за звітниї:і 

період 4100 - - - - І - - 1 
Інший сукупний 

дохід за звітниА 

період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 

необоrютних актиRіR 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 

фінансових 
інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 

різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого 

сукупного 

доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибvткv: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування 
прибvтку 

19 
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до зареєстрованого 

капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до 

резервного капіталу 42 10 - - - - - - - -
Сума чистого 
прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 42 15 - - - - - - - - І Сума чистого 
прибутку 

на створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого 1: 

прибутку 

на матеріальне 

заохочення 4225 - - - - - - - -
Внесю1 учасників: 

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборго-
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучен11я 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуп-
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулюва~шя ~~ 
викупле- ' них акцій (часток) 4270 - - - - - - - І -
Вилучення частки в 

капіталі 4275 - - - - - - - - І 
Зменшення номіналь-

ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) І 

неконтрольованої ' 
частки в дочір11ьому 

підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у 

капіталі 4295 - - - - І - - І 

Залишок на кінець 

року 4300 5 500 - - І 1 251 (І 680) - - 5 071 

' 

' 
~ Директор 

І -
Головний бухгалтер 1////////, У льшина П.В. 

~-v 
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАІНИ 
орган аудиторського самоврядування 

вул. Велика Жи1омирська, 33, м . Київ, 01601 
Адреса для листування· вул . Сгрітенська, 10, оф. 434, м. І<иїв . 04053 

Тел /факс (044) 279-59-78, 279-59-80 
E-mail: info@apu.com.ua 
http// www.apu com.ua 
Код ЄДРПОУ 00049972 

О І .02.2020 "'\ ~ О l-03--U25 
на Л!! І в 1, 1 2К.О 1.2021 

ТОВ «АКІ ' «К ИТАЄВЛ ТЛ ІІАРТІlІ~РИ » 

11ун. 5ІJІТи 11с1,ка, GyJt. 5-J:i , кім на 1·а 12, м . К иїв , U2()t)t) 

ІІІФОРМЛЦІЙНЛ ДОВІДКЛ 

ТО І З Л РИСТ\30 З ()J)ME)KEI ІО10 131) ~l ІОВІ ) lЛJ І І ) І І І СТІО 

«Л у J lИTOJ>C IJKO-KO I lСЛJLТИІ 11 ·овл } 'РУ! І Л «КИТЛСВЛ тл l ІЛ РТІ 11 ~ РИ » 

(KOj t СЛРІ ІО У 401 31434) 1ис 1ючс1ю Jto Рссстру аулиторів та суfі 'пп і1~ 

<1)', 11 1 101х:1,кої Jti>1 J11,110<..; 1 · і ( 1 юмср рссстр<щ Ї( 4657), >ІКИ й вс; 1с Лу;1и торс1,к<1 11~11 1с11 а 

Укриї1111 віJlІІОВЇЮю JtO вимо1 · Закону Україrrи « І [ро аунит фі11аrrсової ·тіл1оиі 

1·~1 ~1у , 11 1 І 'tJ1к:1,1<у JL iяm,11 ісл»> 1зiJL :Z І. І :Z.20 17 р . N~ 225R- \/l l I ('{ і '{Мі нам и) . 

І З і, 10 1\ІО<.: 1 і 11ро І 01 ЗЛ J >ИСТІЗО і ОІ)М І :)К І ·: І І 010 131) l l 10 131 ) lЛ J 11)1 11 СІ 10 
«ЛУ) l~ ІТОJ>С І)КО-КОІІСЛJ І 'І' ИІ J І 'ОВЛ І 'РУ ІІ Л « КИТЛСІ3Л ТЛ І ІЛ РЛІІ ~ РІ/І » 

1i11<.x:c111 Jto таких р<УЩІJІІВ Рссстру ау)tиторів та суб'сктів ау;lи101к1,ксїї 
. . 

,' (ІШІ 1>1 ІОС І'!: 

«Суб'скти аулиторс1,кої /lінш, 11 ості»; 

«Суб'скти аую-порс 1,кої ніш11, 11ості, >11<1 маютr, 1rраво 11ро1ю;1ити 

обст'юковиі:~ ау)tит фі 1 1а11сової :шіт1~ості >>. 

Рссс 1 р ау,1 1иторів 1 u суб'скті в аую1торс1,кої J tЇ>1 J11,11ocтi с 11уо1 11 ч11им , 

01 1 р и J1 ІО,1 (11юст1,и1 і ні ; tтримусп,ся в актуат,11ому стані у УІсрсжі 1 11тсрІІст 11 а 

всбсторі111l і Лую-порс1,кої 11аш1ти Украї1 1 и :ш 1юсиш11111>1м 
llll р<;: 11

\\ ,,_,,, .н рL1 .С() 111 . ш/2_Q_І 81 І О/О І /реестр-аудиторі в-та -субєкті в-аv дrпорІ . 
) lові; 11<а ВИ}t<.lІІС.1 J lШІ І!О) (аІ!ІІЯ '~а мЇСІlСМ ВИМОІ 'И . 

Тсrсщс 11 ко С. 1\11. 

7'7 



Свідоцтво про включення до 

Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів 

№ 4657 

дповідність системи контролю якості 

видане 

Ю ВЩПОВЩАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО

ГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» 

код ЄДРПОУ 40131434 
е, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку "' . .. . . 
м онтролю якост1 аудиторських послуг, створено~ в1дповщно до 

артів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і 

нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність 

Го ова Комі сії Аудиторської палат111 України 

і«)'нтролю якості та професійної етиt<и 

...___- --І 
і 

-
Т.О. Каменська 

К.Л. Рафальська 



2.:J.0~.2 02.1 

,l~УДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
орган аудиторського са1V1оврядування 

вул Вели1<а Житомирс~,1<а , 33, м. І<и1в, 01601 
.~реса для листуs<тня: вул. Стрітенська, 10. оф. 434, м. І<иїїз, 04053 

l еJl./факс (044) 2їїJ-59- 78, 279-59-80 
E-mail: jillQ@apu.com.ua 

І·1ttp:// ~-W~§PJ.l.:..G.OOlШi 
Код ЄДРПОУ 00049972 

№ () 1. -03-4/39 
--···-•• • • -- ·--·•••-••w-• •-• ••••• 

ІІіJ( 24.03.2()2 J 

Луннтору 

Ри <1 е 111~0 Н. 1\11. 

rНФОРМЛЦГЙНА ДОВІДКА 

Секретаріат Аулиторс1,кої палати Украї.11и па Ватr 1 за~rит 1юн 1;tо\·1ю1с 
11ас.:.ту11r1с . 

В іномості 11ро аунитора Ричс11ко І Іацію tvfт,1 коJІ аївиу вюІІОlrсні 1ю po:J.:ti .:t) 
щ\ущ1тор и» !)сестру аупиторін та суб'скті 1 J ау.: L 1-порс 11кої ліяJ1 1 -,1-1ост і , 111с1 

BCJtCT\,C~I ві;оювіл110 )LO НИМОІ' :3акону Украї11и «Про H)'JHIT фіна11сової '!Ві Т ІІ ОІ..'Т і 
л1 аулнторс1,1<у піят,11ість)> 1~ін 21.12.2017 }'[~! 225Н- \І ІІІ (·{і ·~мі11 а~\11,1). 

1 Іом~~Р рссстра11. ії у Рссстрі І О 1839, лата 1шJ tt0t1c11ш1 у Реестр п . І 0.20 І Х. 

І\~сстр <·: 1 1убJІічr1им, 0 1 1рн.: 1rо;LІ ·ІЮ<тr,с}f і 11iJ.tтpимyf " 1·r,or 11 а1<туа.11, 1юму ст~11 1 і 

у мсрс;.кі J1 1тср 1 rст на офі1tій 1 юму всбсайті Лую·ІТорс r,r<0ї 11а;штн Уr<р"ї1111 irt 

І !ОС VI J І і;1 fТІ І }f М : 

l 1_~tpj_ : f[y,~:~~~'Y"&!2i!.&9J..1:!.'1JЛt.2.Q_l~fl 0 іО І / l?_.9:.:_LJ:'jJ - а V д!:!..lQRl~:.!Jl:f YQS:J_\T і ~!.:1.1.YJ.tl· І 'I.<.!Q!~ . 

) loнiJLJ<П виюша )tJ\Н ІІОJ lСІІfШІ :н.1 місl(СІ\'! ВИМО/'И. 

Т~рСЩС ІІ І'\О С.М . 

І \111; І ! ;)1 ·р,·іі 1 1<1 .Jl. }I (О· І ·І ) 279-59-7~ 

J Y 



О 1.02.202 І 
№ 2 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
орган аудиторсь1<ого самоврядування 

вуп Вели1<а Житомирська, 33, м. КиІ"в , 01601 
Адреса для листування . вул. Стр 1тенська , 10. оф. 434, м . Ки ів , 04053 

Теп /фа кс (044) 279-59-78, 279-59-80 
Е-mа1І : 1nfo@apu.com.ua 
http.// www.apu.co111. ua 
Код ЄДРПОУ 00049972 

.N~ О І -03-4/22 ---
від 28.01 .2021 

Аудитору 

ЯкиМСJІІ(У М.М. 

І І-ІФО РМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Секретарі ат Аудиторс1,к<ЇЇ 1 ~аш1ти України на Baru запит пов~ломляс 

11uсту 1 шс. 

Піт\омості про аудитора Якименка. Микш1у Миколайовича включені до 

ртді.11у «Лулитори» Реєстру аудиторі в та суб'єкті в аудиторськоі· J(іяльності, що 

ве; ~етьс >1 в ілrrовідно /\О нимог Закону Украї11и «llpo аудит фінансово'! 3 вітності 

та ау.'1 11 торс 1,ку f(ія 111,тт істr»> від 2 1.12.20 J 7 N~ 2258-VIII (з і 1м інами) . 

1 / омер рссстряпії у Реєстрі 100078, дата включення у Реєстр 08 .10.201 8. 

Реестр с публ і ч ним, 011рилюлнюється і п ідтримусться в а~пуальному стані 

) мс~х:жі 1 ІІї ер1 1 ет 11 а офі ційному вебсайт і Аую,ІТорс1,кої 1r а1 1 ати Україн и ·~а 

lІОСИJ1'1І І Н >ІМ : 

l1tt 115) 1,,:,,",, .. ~IJ)lJ.C<)lll_J,.ia/20 І ~U_Q!O І..Lп_е сстR-аудитор і в-та-су9скті rз-av литор/. 

1 lові ; (К<.І ВІ ІЩІІІСІ JlIOf 1ю;~а 11 ш1 -~а м і <.:нем 1 3 И МО І 'И. 

У 1ювнuважс11а особа А ПУ -
І І І"; ~ ~, 

Начальник відд ілу реєстра ції та звітності · · "'~~ - с:\{/ 
:'. / ~~) 
' !...: _ _!t/ 

, .·,'.~ j 

Терещен1со С.М. 

/ .• ("\ / 
" )' ... " 

І\ 11 к 1101 р..:611<1 JI 51 (0·1·1) 27'-.1-59-71; 
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