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4 0 НJ!wонапьного nono:a.-eнRJІ (стаІW\J71}') 
бyxnlrrepcьxoro об:11ху І "З3rаnью в1~моm до фІнансовоі зsттносn• 

ДІіта (рік, міс•ць. число) 

ПідлрНСМОТІ!О ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕUОЮ ВІДПОВ]ДАЛЬНІСТЮ "ФІНАВСОВА КО~ІПАПІЯ 38 ЄДРПОУ 
"СОКУР" 

38КОАТУУ 
Орrанізаціііно-пр_в_во_ва_фо_р_м_з_r_ос_n_о_д_а_р_10-в-а-н-11-JІ-~Т~о-ва-рн_с_:тво __ 3_о_б~м-е_~ю_е_н_о_ю_в1~.дn-о-в~ідаІІЬ--н-і~с-тю----------- 38 КОПФГ 
Тсриторі• Шевчешсі.воькніі район м.Кнів 

Вид еко11омі•шої діяльності НаданнJІ інwюс фі11ансовнх послуг (~..-рім отр11кува111tJІ та ненсііІноrо зо КВЕД 

забс:зпечс1111а), н. в. і. у. 

Середня кільк:ісn. працівників І 7 
Адреса, теnефо11 провулок кияювсь~ющ=~б~уд-.~1-л.-1~нЕ-вЧЕ=НКІВ--сь-КИй~~р--н-. м-.-КИІ'~~в-. КИІВ-~СЬКА __ _ об_л._,-О-40_5_3--2-72_4_2_46 __ _ 

Од11шща внміру: mc. rpa. бс:з дссяnсовоrо 111ака (окрім розділу IV Звіrу про фі11а11оові pcзynьrant (Звіrу про оухупнніі дохід) (форма 
J.1!2). грошові показmuсн uого наюдатьса в rрнвІІІІХ з коnійхами) 
Складено (зробнти познаЧJС)' "v" у відnовід1tіА кліт111щі)' 

38 положснWІми (сmшдзртuІИ) бухrа1rтероькоrо облі~..-у 

за міЖJІарод11ни:н стандартами фінансової звіmосrі 

Баланt (Звіт про +1н1шt"оuнJі пан) 

на 31грудня2017 р. 

коди 

2018 102 109 
38749600 

8039100000 
240 

64.99 

Форма .№t Ко;нn дю'дІ 1801001 

Код Наnочаток Ва ~..інец1> 

АКТИВ РІІдІСВ звjтноrо nєріоцу звітного ntpioЛY 

1 2 3 4 

LНеоборотнІактиин 

Нема1еріа1tьні аІСТЮІя 1000 - 7 

первісна вapricn. 1001 - 7 

П81(0ПКЧСІІ8 8Мopnt38W 1002 - -
Не.38всрwсні капітальні інвсстнціі 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
первісна мрrість 1011 - -
ЗІtОО іО\2 - -

l1tвeoтнttiii11a нерухомість 1015 - -
Первіс11а ш~рrість і11в~nщійноі 11срухомосrі 1016 - -
З11ос і1tвестнціlі11оі нерухомосrі 1017 - . 

Довгострокові біолоrічні а1-."rн11н 1020 - -
Первісна варrість довгостроковнх біологі•1ннх ак:ntеів і021 - -
Некопкчсна амортизацЇJІ довгострокових біологічнн.х а"1ЮІів 1022 - -

Довгоснрохоаі фінансоІJі іннс::с-nщії; 

•КЇ обліковуються за методом учасrі е капjТ8JJі 

іншн.х nідлрисмств 1030 - -
інші фі1tонсові інвеотиціі 1035 - -

Довrострокова дебіторська заборrоваttість 1040 489 79S 294 053 

Відстро•1сні податкові акntВн 1045 - -
Гудвіл 1050 - -

Відс1ро•1ені аквізнційяі витрати 1060 - -
Заm1шок кошrів у це111ралізованнх страхових резервннх фонда.х 1065 - -
11tщі ІІСООоропtі ВJ..'ТНВИ 1090 - -
Yt"ьoro :!8 роз11.і.лом І 1095 489 795 294060 

П. Оборотні актнвн 

Запаси 1100 . -
Виробн1Nі заласн 1101 - -
Незавсршс11е внробннurво іІ02 - -
Готова nродукціJІ 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточ11і біологіЧJ1і активи 1110 - -
Дсnозн'Пt псрестра.хува11ю1 1115 - -
Векселі одержані іІ20 - . 
Дебіторська заборгованість за nро.цукцію. то1111ри, роботи, послуги і 125 - -
Дебіторська 38борrованіс'П> за розра.хункамн: 

38 ІІІЩІІННМН авансами і 130 І І 

з бюджетом 1135 11 9 

у тому числі 3 податку на прибуток 1136 10 8 

Дебіторська заборгованість за розрахунк•WІ 3 нара.wваннх дохо.ців 1140 574 8202 

Дебіторська заборrованісn. 38 розра.ху~1камн із внутрішніх розра.хукків 1145 - -
lнша поточна дебіторська заборгованість 1155 10762 174678 

Поточ1tі фінансові інвсстнціі і і60 І 104 1660 

Гроші тu їх еквівалеuтн і 165 922 351 

Готіакn І ібб - -
Puxyшrn 11 ба1tхах 1167 922 351 

Внтра111 майбуmі.х періодів 1170 - -
Чвстха nереотра.ховю...-з у отраховнх резерва.'( 1180 - -



... -'"' ... 
у ТОМ)' 'І нелі в: 1181 - -
резерва.'( довrоотрокових зобов· 1за11ь 

резерва'( збнnсів або резервах належних внлn11т 1182 - -
резервах 11сзаробnе11нх преміІі 1183 . -
і11шкх отра.wвнх резерва.'( 1184 . . 
l11wi обороmі 8К11ІВН 1190 - -
Yn.oro за розділом П 1195 13 374 184 901 

Ш. Веоборо'rні активи, утрнмува11J д..'Іа r1родажу, та грушt в1tбутr.11 1200 - -

Балннс 1300 503 169 478 961 

П11сно Код Ва почRток Ва кінrць 

Р.АДКй зоіmого nrploдY звітного перІом 

І 1 3 4 

L В..'1аt11нІі капітал 
Зарс:сстровеннй (nайовиіі) каnітал 1400 5500 5 500 

Внески до незареєстрованого cnrtynroro капіталу 1401 - . 

Каnітал у дооцінка.'( 1405 - -
Домтковн1! каnітал 1410 - . 
ЕміоіІіннІі дохід 1~11 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
РсзервннІі капітал 1415 1 250 1 250 

НсрuзnодшсниІі nрвбуток (неnокрнтнІІ зб11ток) 1420 (1 668) (J 657) 

Нео111ш•1с11нІІ ка11італ 1425 ( - ) ( . ) 
В1иrуче11кІІ капітаn 1430 ( ) ( - ) 

Інші резерви 1435 - . 
У сього за роодL1ом І 1495 5082 5093 

П. ДовГtХ'Тро1о.-ові 3Обов'1D211на І забол"ченна 

Відстрочені nоJІІІТКові зобов'.11заІІWІ 1500 - -
ПснсіІІні зобов'11занН.ІІ 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 195 742 -
Інші доеrостроковj зобов".11запп.11 1515 294 054 294 054 

Довrосчюкові забезпече11НJІ 1520 - -
Довrосчюкові забезпеченНJІ ВRтрат псрсон111JУ 1521 - . 
Цільове фінансувзпня 1525 - -
БлаrодіІІна до11омога 1526 - -
Стра.'(ооі резерви 1530 - -
у тому чколі: 1531 . -
резерв довгострокових зобов· язат1ь 

резерв збнnсів або резерв належних виnлат 1532 - -
резерв НС38роблених премій 1533 - -
інІUіотра.'(овірезсрвн 1534 - -
[нвсстнційні коктраtmt 1535 - -
Прнзовніі фо11д 1540 - -
Резерв 110 внопзту джек-поту 15~5 - -
Усього '8 розділом П 1595 489 796 294 054 

Ш. Поточні зобов'а:1а11н11 І заGбnеченна 

Короткострокові хредитк банків 1600 171 650 

Векселі 11ндані 1605 - -

Пото•1110 креднторська 38борrованіоть за: 

довrоотроковимн зобов'Jазавнями 1610 - -
товарк,роботн,послугн 1615 7 3 

розра.І()'нхами 3 бюджетом 1620 - -
у ТОМ} числі з помпу па прибуток 1621 - -
розра.'()'Нкомн зі страхуваІtН.ІІ 1625 . -
розрахунхами з оплати праці 1630 . . 
Поточ11а кредиторська заборrова11ість 38 одсржаннми авзнсамн 1635 . . 
Поточна креднторська заборrов11ність за розрахунками з )"Ізсникамн 1640 . -
Поточно кредмторська заборrова11ісn. із в11утріш11іх розрах"}'Rків 1645 - -
Пото•1нв ""J>СдІfТОрська заборгованість за стра.'(О8ОЮ діsтьнісnо 1650 - -

Лото•ші з11безпечеин3 1660 22 16 

Доходи м0Абуn1іх періодів 1665 . -
Відо'Ір(>че11і комісійні доходн від 11ерсстрахов11ків 1670 - -
ІнІUі nоточ11і зобов'язаНН.ІІ 1690 8262 8 1~5 

Усього за роздІпом m 1695 8291 179814 

IV. Зобоо'JІ'lавна, noв'aзaitl ~ н~роmими ~-rнвa.'ftl, 1700 - -
утри'>Іуваиtоtи ДІІІІ продажу, п група~"}'' утnс 

V. Чнrта варrість а~..-тивів иедержав_)Югоmм,rІііного фо~цу 1800 . -
Бап1111t ~vКРАІ~~ л//' 1900 503169 478961 

І.~ ·~ @! Керівп~*"'°;:1ФІНАНСОВА ~ / ~ 
Грєхова Зоя Сергіївна 

~/ h"ОЧП.-\НІЯ , ~ ~// 
Голов ~.б)W-~}(УР» ~t ~///й/н У льшвпа Наталія Васw1івва 

• JJ. · Ід&НТ~ф/кац/іін;~ i., 
І Внз11~~а.J.іf98!6Т8 . ому це11тральннм о ан t ВИ1<Оновчої впади, що реалізує державну no1rinrкy у сфері статнсп~кн. 

... ~~~~ 
0~а010\:\~ · 



коди 

Дата (рік, місяць, число) 20 1s І 02 І 09 
Підnр1щщ.-тво ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬЮСТЮ за ЄДРПОУ 38749600 

''ФПІАНСОВА КО:мnАШЯ ''СОКУР'' 
( ш1й~1сuуван ШІ) 

Звіт про фі11авсові ре3)'ІІЬтато {Звіт про С)'h')'ПНПЙ дохід) 
1а Рік 2017 р. 

Форма N2 Код за ДІ<.УдІ 1801003 
І. ФПІ.АНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

За авалогічввй 

Стаття Код За JBin111й період 

рядка оеріод попереднього 

року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт. послуr) 2000 91 494 91 515 
Чисті зароблені страхові пре.мп 2010 - -
пpe.,wit· nідт1сані. валова су.ма 2011 - -
преміі; передані у перестрахуван11я 2012 - -
з.міна резерву незаробле11их премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестрахов11ків у резерві незароблених преміrі 20/.І - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,ообіт, послуr) 2050 ( - ) ( - ) 
Чисті п011есені збшпки за страхови.мu вип.латами 2070 - -
Валовий: 

nрибуrок 2090 91494 91 515 
збиток 2095 ( - ) ( - ) 

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

Дохід (витрати) від з.міни інитх страх.ових резервів 2110 - -
з111іна інитх страхових резервів. вшюва су1110 2/JJ - -
зміна частки перестраховиків в інш.ше страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 - -
у то111у ч11слі: 2121 - -
дохід від змінu вартості активів. які оцінюються за 
справедливою вартістю 

дохід від первісного визнання біологічних аюпивів і 2122 - -
сіл ьс ьк огосподарс ько i· продукціі' 
дохід від використання коиипів. вивільнених від 2123 - -
оподат куваю1я 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 139 ) ( 992 ) 
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - ) 
lНІПіопераційні витрати 2180 ( - ) ( 48 ) 
у тому числі; 2181 - -
витрати від з.міни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

витрати від первіспого визнання біологічних активів і 2182 - -
сільськогосподарськоt· продуk"І/й' 

Фінансов11й результат від операційної дія.11Ьності: 

прибуrок 2190 90 355 90475 
збиток 2195 ( - ) ( - ) 

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 38 163 44 296 
Інші доходи 2240 - 7 288 
у тому числі: 2241 - -
дохід від благодіі'Іно1· допо.моги 

Фінансові витрати 2250 ( 128 504 ) ( 134 561 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 _J_ - ) ( - ) 
Іюnі витрати 2270 ( - ) ( 7 851 ) 
Прибуток (збщпок) від впливу іифляцrr на .монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прнбу-rок 2290 14 -
збиток 2295 ( - ) ( 353 ) 
Вmрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (3) (6) 
Прибуrок (збиток) від припиненої діяльності nісля 2305 - -
оподаткування 

Чистий фінансов11й результат: 
прибуток 2350 11 -
збиток 2355 ( - ) ( 359 ) 

П. СУКУПНИЙ ДОХІД 
За ана.r1огічн11й 

Стаrrя Код За звітний період 

рядка період попереднього 

року 

1 2 з 4 
Дооцінка (уuінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інсч>умекrів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншоrо сукуmюго доходу асоційованих та спільних 2415 - -
підприємств 
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуrок, пов' язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 (359) 

Ш. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
За ана.11огічний 

Назва статті Код Зазвітю1й період 
рядка період попередJІЬоrо 

року 

1 2 з 4 
Матеріальні затрати 2500 - -
Вюрати на опла-rу праці 2505 838 713 
ВідрахуваІОІЯ на соціальні заходи 2510 183 156 
Амортизація 2515 - -
Інші операційні вmрати 2520 118 171 
Разом 2550 1139 1 040 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКШ ПРИБУТКОВОСТТ АКЦІЙ 

Назва статті 

1 

Код 

рядка 

2 
2600 
2605 
2610 

2615 
2650 

За звітний 
леріод 

з 

Грєхова Зоя Сергіївна 

За аналогічний 

період 

попередньоrо 

року 

4 

У льШНFІа Наталія Василівна 



коди 

Дата (рік. місяць. чксло) 2018 І 02 І 09 
Пілnрнємство ТОВЛРПСГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ!ДАЛЬНІСГЮ "ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ 38749600 

КОМПАНІЯ "С'ОЮ'Р" 
(ваймснуоання) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2017 р. 

Форма NЗ Код за ДКУдj 1801004 

Статгя Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

] 2 з 4 
І. Рух коштів у результаті олераційноі діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 153 980 143 097 
Повернення податків і зборів 3005 - -. . 

3006 у тому числ~ податку на додану варт~сть - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - 1 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рах')'НКах 3025 - -
НадходжеЮІЯ від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 3045 - -
винагород 

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 з 16 028 
Витрачання на onлary: 

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 122 ) ( 128 ) 
Праці 3105 ( 627 ) ( 541 ) 
Відра.'Х)'Вань на соціальні за."Ходи 3110 ( 184 ) ( 153 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 163 ) ( 227 ) 
Витрачання на ormary зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( 91 } 
Витрачання на onлary зобов'язань з податку на додану 3117 ( - ) ( - ) 
варпсть 

Впrра~ ва ошrа'І}' зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 163 ) ( 136 ) 
Вкrрачання на ormary авансів 3135 ( - ) ( - ) 
Вкrрачан:ия ма ormary повернеЮіЯ авансів 3140 ( 112 ) ( - ) 
Вкrрачання на оплаrу цільових внесків 3145 ( - ) ( - ) 
Вкrрачання на оплаrу зобов'язань за страховими ( ) ( ) 
контрактами 3150 - -
Вкrрачання фінаясових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - ) 
Lнші витрачання 3190 ( 79 ) ( 6 979 ) 
ЧuспШ рух коштів від операційної діяльності 3195 152 696 151 098 

11. Рух коштів у рез)•льтаті інвестиційної дія.ІJЬності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 320() 3 ооо 400 
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отримаюос 
ВІДСОТЮВ 3215 з -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іНІІІоїгосподарськоїоди:ниці 3235 - -



Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвеспщій 3255 ( 556 ) ( 397 ) 
необоротних активів 3260 ( - )( - ) 
Вшшати за деривативами 3270 ( - ) ( - ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( ) 
іншоїгосподарсь1<0їоДИНИЦі. 3280 - -
Інші платежі 3290 ( - ) ( - ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 447 з 

ПІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 - 500 
Отримання позик 3305 2 600 -
Надходження від продажу чacnrn в дочірньому 

. . 3310 mдприємств1 - -
Інші надходжеНRЯ 3340 12 320 730 
Витрачання на: 
ВИІ()'П власних акцій 3345 ( - ) ( - ) 
Погашення позик 3350 26 692 16 024 
Crmaтy дивідендів 3355 ( - ) ( - ) 
Витрачання на сплаrу відсотків 3360 ( 128 622 ) ( 134 920 ) 
Витрачанн.я на сплату заборгованості з фінансової 3365 ( - ) ( - ) 
оренди 

Витрачання на придбання частки в до~rірньому ( ) ( ) 
підприємстві 3370 - -
Витрачання на виrшати неконтрольованим часткам у ( ) ( ) . . . 3375 доч1рюх mдприєм.ствах - -
Інші платежі 3390 ( 15 320 ) ( 546 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -155 714 -150 260 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -571 841 
Залишок коштів на початок року ~ 

3405 922 81 
Вплив зміни валютних курсів на затиfrок коштів 3410 - -
Залишок_~gштів на кінець року /' 3415 351 922 
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Дата (рік. місяuь. число) 

Підnрисмстоо ТОВАРИСГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСГЮ "ФІНАНСОВА за ЄДРПОУ 
КОМПАНІЯ "СОКУР" 

(найменування) 

Звіт про власв11іt капітал 

за Рік 20J7 р. 

2018 

КОД11 

І 02 І о9 

38749600 

Форма№4 Код за ДКУД І 1801005 

Код За ре є- Капітал Додат- Резер- Нерозnо- Нео- Билу- Всього 
ряд- стро ва- у дооцін ко вий в ний ділений пла- чекий 

Стаття 
ка ний - ках капітал капітал прибуток чений капітал 

(пайовий) (непокри- капітал 
капітал тий 

збиток) 

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

року 4000 5 500 - - 1250 (І 668) - - 5 082 

Коригування: 
Зміна облікової 
поmтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Itnni змjни 4090 - - - - - - - -
Скоригований зали-
шок на початок року 4095 5 500 - - 1250 (І 668) - 5 082 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 - - - - 11 - - 11 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 4110 - - - - - - - -
Дооцjнкн (уцінка) 

необоротних активів 4l11 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і . . 
4114 - - - - - - - -сruльних mдприємств 

Інший с;-"1щu1;; дохід 4116 - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виnлати власникам 

(дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибуn<у 
до зареєстрованого 

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

резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чиСІОrо приб)'Тh")'. 

належна до бюджету 

відповідно до 

законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибуn<у 

на створення 

спец1альн.их 

(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -



...... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума чистого прибутку 
на матер1альне 

заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Вfіески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборrо-
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж ви.куп-
лених акцій (часток) 4265 - - - - - . . . 

Ануmовання викуцле-
ЮІХ акцій (часток) 4270 - - - - . - - -

Вилучення частки в 

капіталі 4275 - . - - . - - . 

Зменшення номіналь-

ної вартості акцій 4280 - - - - - - - . 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в доч1рньому 

підприємстві 4291 . . - - . - . -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - ll . . 11 

Залишок на кінець 
І/ s)do року 4300- - - 1 250 (І 657) - - 5 093 
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Примітки до фінансової звітності 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» за 2017 рік. 

Організаційна струкrура 

Компанія була зареєстрована у 2013 році і веде свою діяльність на території України. Компанія є 
товариством з обмеженою відповідальністю та була заснована у відповідності з діючим 

законодавством України. 

Інформація про Товариство: 

№ 

з/п 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

Показник1:1 

Повна назва 

Код за ЄДРПОУ 

Адреса 

Дата внесення остан:t1іх 

змін до установчих 

документів 

Основні види 
діяльності 

ЗаКВЕД 

Офіційна сторінка в 

інтернеті 

Адреса електронної 
пошти 

Дані 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТТО 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

38749600 

04053, м_Київ, провулок Киянівський. будинок 7 А 

Нову редакцію Статуту тщзариства зареєстровано 

14.12.2016р. 

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення): 

64.19 - інші види грошового посередництва; 

64.91 - фінансовий лізиш; 
64.92 - інші види кредитування. 

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

una tali ya@ukr.net 

Вищим орrаном управління є Загальні Збори Учасників Товариства. 

Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду - 7 чол. 

Ця звітність затверджена до випуску Наказом Директора № 01-ОД від 09.02.2018 р. 

Основа надання інформації. 

Основою надання фінансової звітності є qи.І:ІНі міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), мjжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 

Комітетом з тлумачень міжнародно1· фінансової звітності. 
Фінансова звітність Товариства беззастережно відповідає всім вимогам діючих МСФЗ, що 

офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Нові стандарти, що вперше застосовуються до фінансової звітності за рік, що закінчився 
31 . 12.2017р. : 



№ Стандарти 

п/п 

1 Поправки до МСБО (JAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» згідно документа 
«Проект перегляду вимог до розкриття інформації» 

2 Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податок на nрибугою> в qастині визнання 
відстрочених 11одаткових активів у відношенні нереалізованих збитків 

з Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації rrpo qастки участі в івших 
компаніях» з циклу щорічних удосконалень МСФЗ 2014 - 2016 рр. 

Товариство застосовує деякі стандарти, які дозволяється використовувати раніше дати 

набупя чюrності, а саме МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності з 01 січня 2018 
року, Товариство застосовує достроково, скориставшись правом, визначеним n. 7.2.16 МСФЗ 9, 
оскільки, на думку Керівництва, положення МСФЗ 9 суттєво впливають на фінаясову звітність 
Товариства. 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення , які були випущені, але ще не набуди чwпності 

на дату вилуску фінансової звітності Товари.ства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з 
дати їх вступу в силу: 

Застосовуються Стандарти 
до річних 

звітів, що 

завершуються 

31 грудня 2018 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покуnцими» 
рОІ<у «Операції по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ (IFRS) 2)» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування:>> 

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСБО» та МСБО 
(IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» з циклу щорічних 
удосконалень МСФЗ 2014 - 201 б рр. 

31 грудня 2019 МСФЗ (IFRS)lб ~<Договори оренди» 
року 

Очікується, що даяі стандарти не зроблять сутrєвого впmmу на фінансову звітйість 
Товариства. 

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

фінансової звітності за 20 [ 7 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансової 
звітності для розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. 
Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва комаанії, яке несе 

відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною qастиною звітності 1 
відповідають фінансовому стану та діяльності Товариства. 

ТОВ «ФК «СОКУР» складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2017 р1к у 
склад~: 

Форма № 1 Баланс (звіт про фінансовий стан) 
Форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт п:ро сукупний дохід) 
Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
Форма № 4 Звіт про власний капітал 
Примітки до фінансової звітності, відповідно до в1rnог МСФЗ. 

Звітність с.кладається станом на 31.12.2017 року. 

Фінансова звітність складається у національній валюті Украl'ни (гривні). яка є 
фущщіональною валютою . 

Ступі нь округлення - в тисячах грwвень. 

Фінансова звітність складається на ттідставі допущення про безперервність діяльності 
підприємства. 

2 



Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові 
результати та рух грошових коштів nідприємства, 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 фінансоgу звітність на підставі прИ1щитту нарахування, за 

виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається прямим методом, при 
якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виrщат. 

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 звітн.ості, ТОВ «ФК «СОКУР» здійснить рекласифікацію 

порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному 
випадку. 

В Примітках: до фінансової зsітності 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 залишаеться недостатньо сприятливою, проте 

спостерігаються ознаки економічного пожвавлення. 

В 2017 р. ВВП зріс на 2, 1 %, пря.мих іноземних інвестицій залучено на 2,3 млрд. дол. США, 
українська гривня знецінилася на 5, І% по відношенню до долара США. Згідно з оцінками МВФ, у 
2018 р. прогнозується прискорення економічного зростання до 3,2%. У той же час зберігаються 
девальваційні очікуван1-1я , які пов'язані з погашенням знач»Их зовнішніх державних зобов'я:зань. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від політичних та 
економічних факторів, а також заходів внугрішнього характеру, що вживаються Урядом України 
для підтримки росту та внесення змін до податково1·, юридиt.fної та 1юрмативної бази . Керівництво 

не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на rallyзi економіки, а також те, як це 

може вплинути на майбутній фінансовий стаІІ Товариства. Керівmщтво вважає, що вживає всі 

необхідні заходи для забезпечення стабільності та розвитку бізнесу підприємства у сучасних 
умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

Облік інфляції. 

За рік, що закінчявся 31. І 2.2017 р. кумулятивний приріст інфляції за трирічний період 
склав 83,1 % ((143,3%:100* 112,4%:100*113,7%:100)*100-100). Показник кумулятивного приросту 
менше 1 ОО %. Згідцо МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», необхідність 

перераховувати фінансові звіти за цим стандартом є питанням судження. Керівництво Товариства 
вважає, що кількісний індихатор кумулятивного рівня інфляції за трирічний nеріод «1 ОО відсотків 
і вище» є основним фактором при виявленні гіперінфляції, але він не є єдиним, та не повинен 

розглядитись ізольовано від інших факторів. 

Монетарні статrі у звіті оро фінансовий стан Товариства не перераховуються, тому що 
вони вже виражені в одиниці виміру на кінець звітного періоду. Оскільки немонетарні активи 

Товариства оцінені за справедливою вартістю на 31.12.2017 р., то вони також не підлягають 
перерахунку. Товариство вважає, що коригування показників звіту аро фінансові результати та 

звіту про рух грошових коштів має uесуттєвий вплив та фінансова звітність є корисною і 

дос-rовірно відображає результати діяльності і фінансовий стан. 

Основні положення облікової політики 

Бе:mерервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі привщmу 
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов 'я.зань у ході 

з 



звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії 
продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керівництво 
вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової 

звіт1-юсті за МСФЗ. 

Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінаFJсової звітності за МСФЗ вимагає 
від керівнtщтва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування 

принципів облікової політию1. Інформація про основні судження при застосуванні облікової 

пол іти.ки, які мають найбільший впщ1.в н.а суми:, вищані у фінансовій звітності за МСФЗ. 

Фуню~іональна валюта та валюта 11одання звітності. Національною валютою УкраЇІПf є 
гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова 

звітність за МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. 

Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням 
накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо ІЗідносяться до 

придбання активу. Вартість активів, створен11Х за рахунок власних коштів, включає вартість 

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

до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та 
перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Прибутки та 

збитки від вибугтя одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень 

від вибугтя з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку яа нетто
основ1 . 

Витрати на повсякденне обслуrовува.~:m_я основних засобів визнаються у прибутку або збитку у 
тому періоді , з якому вови були понесені. 

Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос 
визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного 

використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно 

відображає очікуване використання майбутніх економ1чних вигод, притаманних цьому активу. 

Знос орендованих активів не нараховується. 

НематеріШІьні активи. Нематеріальні активи , які були придбані, оцінюються за варт1стю 

придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. 

Амортизація нараховується 1-1а вартість придбання активу. Амортизація визнається у прибутку або 
збитку за прямолінійним методом протягом ощнених строюв корисного використання 
нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це 

найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних 
цьому активу. 

За11иси. Запаси відображаютьс})' за фактичною варг1стю. При вибугті запаси ощнюються за 

методом середньозваженої вартості. 

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

покупцям і іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей 
фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується ЯІ< поточна (заборгованість, no 
якій отримання очікується впродовж поточного року або операційного циклу), або як 
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). 

Дебіторська заборгованість класифі1<ується як торгова дебіторська заборгованість (що 
вmщкає за реалізовані в ході здійснення з1шчайної господарської діяльності товари і послуги) і 

неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 
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Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю 
переданих активtв. 

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

ТОВ «ФК «СОКУР» приймає не істоти.им результат дисконтування для короткострокової 

дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

Довгострокова дебіторська заборгованість в ТОВ «ФК «СОКУР» враховується за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням 

рахунку оцінного резерву. 

Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 

створюється резерв сумнівних боргів. 

Для розрахунку суми резерву ТОВ «ФК «СОКУР» визначає вірогідність стягнення 

заборгованості по кожному дебіторові, і нарахування резерву робить тільки по тих дебіторах, 

стягнення заборгованості з яких сумнівне. 

Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. 

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

основному усі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з 

критеріїв визнання визначеному в МСБО l 7 ''Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як 
олераційuа оренда. 

На підставі п.33 МСБО 17, орендні платежі за договором операційної оренди визнаються в якості 
витрат упродовж терм1Ну оренди. 

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

від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сум:і uарахованих поточя«Х платежів 

за договором оренди. 

Відuовіщю до п.Зб МСБО 17. орендодавці визt-rають акл.Jви. угримувані за угодами про фінансову 
оренду, у своі'х звітах про фінансовий стан як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює 

чистим інвестиціям в оренду. 

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

Валові інвестиції в оренду - це сукупна сума мінімальних орендних платежів. які підляrають 
отриманню орендодавцем за угодою лро фінансову оренду. 

Фінансові інвест1щії 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються відповідно до 

МСФЗ 71 МСФЗ 9, МСБО 32. 

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

ТОВ стає стороІrою договірних положень щодо цього інструмента (п.3. 1. l. МСФЗ 9). 

Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових активів признається з використанням 

методу обліку за датою операції. 

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

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

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

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ТОВ «ФК «СОКУР» фінансові 
активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4. l МСФЗ 9, а саме як фінансові активи, 

що ощнюються за амортизованою собівартістю, та фінансові активи, що оцінюються за 

справедливою вартістю. 
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Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю активу є 
ціна публікованих біржових повідомлень. При застосуванні біржових курсів необхідно 

враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співетавлення з обсягами цінних 
паперів, що враховуються па Балансі ТОВ «ФК «СОКУР)>. 

Для фінансо.вих акrивів, по яких ринок не є активлим, справедлива вартість фінансового активу 

визн:ачається за іншими методами, в т.ч. з використанням методу оцінювання. Підтвердженням 
справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана ціна продажу фінансового активу 

в угоді між заціка13леними, освідомленими та непов 'язаними особами. 

Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання признається 

в ТОВ «ФК «СОКУР» таким чином: 

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

вартістю з відJІесенням її змін на прибуток або збиток, відображається у складі прибутку або 
збитку; 

- дохід або збиток ло фінансо13ому активу, яюrn не призначений для продажу, визнається в іншому 

сукупному прибутку за винятком збитків від знецінеrrня і зміни курсів валют: 

- дохід або збиток по фінансовому Ю<тиву або зобов'язанню, що враховується за амортизованою 
вартістю, визнається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, знецінення, а також 
через амортизацію. 

На кінець кожного звітного періоду ТОВ «ФК «СОКУР» оцінює об'єктивні свідчення тоrо, що 

фінансові активи знецінилися, до яких відносяться: 

- значні фінансові утруднення боржника або емітента; 

- порушення договору, порушення термінів оплати; 

- можливість банкрутства або іншої реорганізації позичальника. 

Кредити та дебіторська заборгованість. 

Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка 

створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові. 
Кредити та дебіторська заборгованість включаються до складу поточних оборотних активів. за 

винятком тих. за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі 
класифікуються як необоротні активи. 

Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має. 

Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають 

грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як 

дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. 

Фінансові активи та зобов?язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою 

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

справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збито1< враховується 
під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціною 

угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена інши-ми спостережуваними в цей час на ринку 
угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості 

вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. 

Подальша оцінка фінансов11х інструАtентів. Після первісного визнання, фінансові зобов 'язан.ня і 
дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. 

Балансова вартість фіяансових активів та зобов 'язань з терміном погашення меІШ.Іе од.ного року, 

за вирахуванням будь-яких визначених кред\'Ітових операцій, передбачається бути їхньою 
справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом 

дисконтування майбутніх грошових потоків, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, 
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наявну у розпорядженні Компанії для аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтування 
має супє.вий вплив на формування фінансових результатів. 

Припинення визнання фінансови.х активів. Компанія припиняє виз.наваJ:и фінансові активи коли 

(а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала 

фактично зсі ризики і зигоди 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 додатка.вих обмежеЮ> на продаж. 

Гроulові ко1ит11 та іХ еквівШІенти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки 

грошових коштів на рахунках в банку та у касі. 

Грошові кошти включають необмежені у використанні: 

- грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 31 1, 312; 

- грошові кошти н.а депозитних. рахунках у банках, що враховуються на рахунку 313~ 

- готівкові грошові коurги в касах, що враховуються на рахунку 301 . 

Кред11ти та інщі фінансові зобов 'язання. Кредити та інші фі-нансові 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. 

Ін1иа кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяль.ністю нараховується по 

факту виконання контрагентом своїх договірних зобов 'язань і оцінюються за справедливою 
вартістю. 

Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів. 

Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності , але 

розкриваються, коли: »адходження 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 бущ 

достовірно оцінена. Умовні зобов 'язання розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є 

малоймовірною. 

Податок н.а 11рибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до 

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

податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або 
збитку за рік, я{(Що тільки вонн не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або 

капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до 011ерацій, що відбивається також у складі іншого 

сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. 

Визнання виручки. Виручка від реалізації послуг визнається в тому обліковому періоді , в якому 

дані послуги були .надані , виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оці;rюється 
пропорцій.но частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані 

за договором. Велиqина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої 

або яка підлягає отриманню . 

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахуваюнr. В11трати, повіязані з 
отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом , 
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Виплапт працівникам. Для обліку ycjx винагород працівників ТОВ «ФК «СОКУР» застосовує 
МСБО 19. Працівник може надавати підприємству послуги на основі повного робочого дня, 

часткової зайнятості, ла постійній, разовій або тимчасовій основі. 

У сі винагороди працівникам в ТОВ «ФК «СОКУР» враховуються як поточні, відповідно до МСБО 
19, що підлягають виплаті впродовж 12 місяців шсля закінчення періоду, в якому працівник 

здійсm<>вав послуги. 

Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, та1<і як заробітна плата, 

оплачувана щорічна відпустка, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витрати. 

обумовлені народженням і похованням, премії і надбавки. 

В процесі гостюдарської ді яльFJості ТОВ «ФК «СОКУР» сплачує обов'язкові внесхи на соціальне 

забезпечення за своїх працівників в розмірах. передбачених законодавством Укра1·ни. 

Зобов'язання ло короткострокових винагородах працівникам оцінюються на осІJові, що н.е 

дисконтується. 

Оперtщії зі зв'язаними сторона.ми. ТОВ «ФК «СОКУР)} застосовує МСБО 24 для виявлення 
стосунків і операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими оnераціям-и. Операція між 
пов'язаними особами - передача послуг, ресурсів або зобов;язань між пов'язаними сторонами, 

незалежно від того, чи стягується при цьому плата. 

Власний капітал. 

Статугний капітал ТОВ «ФК «СОКУР» складає 5 500 тис.грн . 

Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними 

Зборами Учасників Товариства. 

Сума резервного капіталу складає 1 250 тис.грн. 

Нерозподілений збиток станом на початок періоду складає 1 668 тис.грн., на кінець пер10ду -
збиток 1 657 тис.грн. 

Операцfі із зв'язаними сторонам11. 

Зв 'язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 24. 
Сторони вважаються зв'язаними у тому в.иnадку, коли одна сторона має можливість контролювати 

іншу сторону або здійснює суrrєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та 

операційних рішень. Під час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих відносин, 
а не лише на юридиqну форму. 

На вимогу МСБО 24, у примітках до фінансової звітності товар11ство здійснює розкриття 
інформації щодо пов'язаних осіб. Пов'язаними особами ТОВ «ФК «СОКУР» є: 
ТОВ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ 38748675) - що є материнською компанією, частка участі складає 

100 %; 
Амелін Анатолій Ігорович (ІПН 2835400097) - кінцевий бенефіціарний власник; 
Грєхова Зоя Сергіївна (ІПН 3046802022) - директор Товариства. 

На ~щкона.ння вимог п.17 МСБО 24, ТОВ розкриває інформацію щодо компенсацш 
провідному управлінському персоналу, до якого відноситься Директор та Головний бухгалтер. У 

звітному періоді управлінському персоналу нараховані поточні виплати у витляді заробіпюї 
плати. Винагород після закінчення трудової діяльності, інших довгострокових винагород, виплат 

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

нараховувало та не виплачувало. 

Основні засоб11(рядки1010-1012 Балансу) - немає. 

Нематеріальні активи (рядки 1000-1002 Балансу) 
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Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає вартість 
придбання і витрати, пов'язані з підготовкою активу до експлуатації. 

Термін амортизації і метод нарахування амортизації нематеріального активу з юнцевим 

терміном використання переглядається щорічно. 

Нематеріальні активи з невизнаqеним терміном корисного використання не підлягають 
амортизації. Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу нематеріальних активів: 

Клас «Ліцензії» - відповідно до правовстановлюючого документу. Метод амортизації -
прямолінійний. 

Клас Стаt1ом па31 .12.2016 р. Надходження Вибутrя Станом на 31,12.2017 р. 
11е~1атеріальut1х за рік за рік 

актttвів Первісна Накопичеюtіt Залишкова Первісна Накопичений За.1щшкова 

вартість знос вартість вартість ЗJJOC вартість 

Ліцензії - - - 7 - 7 - 7 

~сього - - 7 - 7 - 7 

Балансова варт1сть нематерtальних актив1в з невизначеним строком корисної експлуатації 

складає 7 тис. грн. 

Запаси - немає. 

Аванси видані ( рядок 1130 Балансу) - 1 тис.грн. 

Дебіторська заборгованість (рядки Балансу 1040, 1135, J 140, 1J55) -

В примітках до фінаJJсової звітності відповідно до В\'ІМОГ МСФЗ, Товариство наводить 

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

враховується по перJШ.lfНІИ вартості , вказаюи в рахунку-фаJ<Турі (договорі). Товариство при}fмає 

не jстотним результат дисконтування для короткострокової дебіторської заборrованостj і 

враховує її по первинній вартості. 

у тисячах гривень 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
бюджетом 

Інш.а поточна дебіторська заборгованість 

У сього дебіторська заборгованість 

Простроченої дебіторської заборгованості немає. 

31 грудня 2017 

294 053 

8 202 
9 

] 74 678 

476 942 

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

Грошові кошти та їх еквіваленти (рядки 1165 та 1167 Балансу) 

Грошових коштів, що є в наявності на рахунках товариства, але недоступних у використанні 

на балансі , немає. 
Згідно з вимогами, товаристео розкриває склад окремих статей Звіту про рух грошових 

коштів, які об 'єднують декілька видів грошових потоків, а саме: 
- у статті «Інші надходженню> розділу І відображено надходження від погашення 

безвідсоткової позики - З тис.грн . 
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- у статті «Інші витрачанню> розділу І відображено платежі за отримання ліцензш для 
здійснення професійної діяльності фінансової установи - 7 тис.грн., видача безвідсоткової позики 
- 72 тис.грн . 

- у статті «Інші надходженню> розділу ПІ відображено надходження від повернення раніше 
виданої поворотньої фінансової допомоги - 12 320 тис.грн. 

- у статті «lнші платежі» роздіnу ІІІ відображено платежі з надання поворотньої фінансової 
допомоги - 15 320 тис.грн. 

у тисячах гривень 

Грошові кошти на рахунку в банку 

У сього грошові кошти та їх еквіваленти 

Векселі видані - Векселів виданих Компанія не має. 

Витрати на позики 

31грудня2017 

351 
351 

При складанні фінансової звітності Товариство використовує базовий підхід до обліку 
витрат no nозика~"1, відображений у МСБО 23 «Витрати на цозики». 

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 понесею, з 

відображенням у Звіті про фінансовий результат. 

Сума довгострокових кредитів банків на початок періоду складає 195 742 тис.грн., на кінець 
- немає. 

Сума короткостроковюс кредитів банків на початок періоду немає, на кінець - 171 650 
тис.грн. 

Протягом звітного періоду товариство не залучало позикові кошти . 

Виплати працівникам та пенсійні зобов'язання. 

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

до МСБО 19, що належать до вап:лати протягом 12 місяців після закінчеІJНЯ періоду, в якому 
робітник працював. Зобов'язання за короткостроковими винагородами робітникам оцінюються на 

ОСНОВІ, що не дисконтується. 

До винагород робітників віщюсяться короткострокові ВИJіагороди, такі як: 
- заробітна плата, 

. " . . 
- оплачуван1 щор1чю вщпустки, 

- виплати у зв ' язку з тимчасовою втратою працездатності витратами, обумовленими 
народженням i похованням, 

- премії та надбавки , 

- інші додаткові виплати. 
Протягом звітного періоду витрати на оплату npani склали - 838 тис.грн" відрахування на 

соціальн і заходи - 183 тис.грн . 

Фінансові інвестиції. 

На вимогу МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 32 «Фінансові 
інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», у примітках до фінансової звітності 
розкривається така інформація. При первинному визнанні фінансового активу або фінансового 

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

Після первинного визнання ТОВ «ФК «СОКУР» враховує фінансові зобов'язання за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням 

встановлених МСФЗ в1-rключень. 
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В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання. в ТОБ «ФК «СОКУР» 

фінансові активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 9, а саме як 
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові аІ<тиви, що 
оцінюються за справедливою -вартістю. 

Для фінансових активів, що котируют~:.ся на активному ринку, справедли-вою вартістю 

активу є ціна біржових повідомлень, що публікується. При застосуванні біржовцх курсів 
необхідно враховувати обсяги операцій з ці1-~ними паперами з метою співставлення з обсягами 

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

Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість фінансового 

активу визначається за іншими методами, в т.ч. з використанням методу оцінювання. 
Підтвердженням справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана ціна продажу 

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

Балансова вартість Справедлива вартість 

на 01.01.2017 на 31.12.2017 на 01.01 .2017 на 31.12.2017 

Довгострокові .- - - -
фінансові інвестиції 

Поточні фінансові 1 104 1 660 1 104 1 660 
інвестиції 

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

Кредиторська заборгован ість 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 

первюrnому 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 дшr короткострокової 

кредиторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

ТОВ «ФК «СО КУР» здійснює переклад частини довгострокової кредиторс~:.кої 

заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату балансу за умовами договору до 

поверяеяня 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 кредиторс~:.ка заборгованість за 
-товари, роботи, послуги 
- розрахунками з бюджетом 
Поточні забезпечення 
Інші поточні зобов'язання 

У сього кредиторська заборrованність 

31 грудня 2017 

3 

16 
8 145 

8164 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визнаqити 

достовірно, оскільки немає ринкового котируван!Ія цих активів. 

ТОВ «ФК «СОКУР» визнає n .ЯКості резервів: резерв відпусток, який формується виходячи 

з фактиqного фонду оплати праці і кількос~-і невикорисТ\іВl1Х днів на кінець звітного періоду; 

резерв сумнівних боргів. Резерв використовується тільки на покритrя тих витрат, відносно яких 
він був спочатку визнаний. Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду. 

11 



Витрати на формування резерву на оплату відпусток склали - 70 тис.грн. 

СтаtJом на початок та кінець звітного періоду інші довгострокові зобов'язання за 

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

Податки до сплати , крім податку на пр11буток - немає. 

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

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

Адміністративні в1прати 

у тисячах гривень 

Заробітна плата та відповідні нарахування на 

соц1альн1 заходи 

Інші витрати 

Усього 

2017р. 

(І 021) 
(118) 

(1139) 

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

у тисячах гривень 

У сього інші операційні доходи 

У сього інші операційні витрати 

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

у тисячах гривень 

у сього інші ДОХОДИ 

Усього інші витрати 

відсотки за договором фінансового лізингу 

відсотки за депозитом 

Усього інші фінансові доходи 

відсотки за кредитом 

відсотки за облігаціями 

У сього фінансові витрап1 

2017р. 

2017р. 

38 161 

2 

38163 

(ЗО 689) 

(97 815) 

(128 504) 
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Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий прибуrок у розмірі - 11 тис.грн. 

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

попередньоrо року та виправлення помилок. 

У звітному році Товариством не було здійс}fено коригування нерозподіленого пр0бугку на 

початок перюду. 

Події після дати балансу 

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

дати, відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО І О «Події після звітного періоду~> 
та розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну інформацію: 

Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, які І-Іе 

вимагають коригування після закінчення звітного ттеріоду. 

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

було. 

Подій. які вимагають коригування після закінчення звітного періоду, не було. 

Додаткова інформація. 
У зв' язку із тим, що звітність за МСФЗ повинна містити інформацію за попередні перІоди в 

більдюму обсязі в порівнянні з формами, що затверджені Міністерством фінансів України, 

додатково надаємо Баланс та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2016 р. : 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 
Ф N1 ор ма 

На початок На кінець 
Актив Код рядка звітного звітного 

періоду періоду 

1 2 3 4 
І. Необоропtі активи 

Нематеріальні активи 1000 - -
первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
первісна ваотість 1011 - -
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 1030 -
інших підприємств -
інші Фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 211 766 489 795 
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні аКТ\.1ВИ 1090 - -
Усього за розділом І 1095 211 766 489 795 

11. Оборотні активи 
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -

Незавершене виробництво 1102 - -
Готовая продукция 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біолоrічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію , товар11, 1125 -
роботи, послуги -
Дебіторська заборгованість по оозоахvнками: 

за виданими авансами 1130 1 1 
з бюnжетом 1135 1 11 
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v томv числі з податкv на прибvток 1136 - 10 
з нарахованих доходів 1140 912 574 
із внутрішніх розрахvнків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 319 041 10 762 
Поточні Фінансові інвестиції 1160 9 151 1 104 
Гроші та їх еквіваленти 1165 81 922 
Витрати майбvтніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом 11 1195 329187 13 374 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

1200 . 
та групи вибуття -
Баланс 1300 540 953 503169 

На початок На кінець 
Пасив Код рs~дка звітного звітного 

періоду періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 5 ооо 5 ооо 
Капітал v дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний к.апітал 1415 1 250 1 250 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1 309) (1 668) 
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилvчений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 4 941 5 082 

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 211 766 195 742 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 294 054 294 054 
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове Фінансvвання 1525 - -
Усього за розділом 11 1595 505 820 489 796 

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові КРедити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за : 

ДОВГОСТРОКОВИМИ зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи. послуги 1615 12 7 
розрахунками з бюджетом 1620 75 -
у тому числf з nодаткv на прибуток 1621 75 -
розрахvнками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
за одержаними авансами 1635 - -
з учасниками 1640 - -
із внvтрішніх розрахунків 1645 - -
Поточні забезпечення 1660 7 22 
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 зо 098 8 262 
Усього за розділом ІІІ 1695 зо 192 8 291 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 1700 . 
гоvпами вибуття -

Баланс 1900 540 953 503 169 

Звіт про власний капітал 

за 2016 р. 

Форма No4 

Стаття Код Зареє· Капі та Додат- Резер- Нерозпо- Неопл Вил у- Всього 
рядка стровани лу ко вий в ний ділений аче· чений 

й дооцін капітал капітал прибуток ний капіта 
(пайовий ках (непокри· капіта л 

) ТИЙ л 

капітал збиток) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Залишок на 

початок 

РОКУ 4000 5000 - - 1 250 (1 237) - - 5 013 
Коригування: 
Зміна облікової 
політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення 
помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - (72) - - (72) 
Скоригований 

зали-

шок на початок 

року 4095 5000 - - 1 250 (1 309) - - 4 941 
Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 4100 - - - - (359) - - (359) 
Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого 
сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний 

дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл 

прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування 

прибvткУ 

до зареєстрованого 

капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахvвання до 

резервного 

капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 
відповідно до 

законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого 

прибутку 

на створення 

спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого 
прибутку 

на матеріальне 
заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 500 - - - - (500) - -
Погашення 
заборго-
ваності з капіталу 4245 - - - - - 500 - 500 
Вилучення 

капіталу: 

Викvп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуп-
лених акцій 

(часток) 4265 - - - - - - - -
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Анулювання 

ви пле-

них акцій часток 4270 
Вилучення частки в 
капіталі 4275 
Зменшення 

номіналь-
ної ва тості акцій 4280 
І11ші зміни в капіталі 4290 
Придбання 

частки в 

дочі ньом 

підп иємстві 4291 
Разом змін у 

капіталі 4295 500 359 
Залишок на кінець 

ок 1 250 1 668 

Грєхова З.С. 

У льmина П.В. 

До повного комплекту фінансової звітності ТОВ «ФК «СОКУР» за 2017 рік додаються : 

1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31грудня2017 р. ; 
2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р.; 

З. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р. ; 

4. Звіт про власний капітал за 2017 р. ; 

5. Примітки до фінансової звітності за 2017 р. 
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