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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018

01

01

Підприємство

ФІНВОРК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Товариство
з обмеженою відповідальністю

за ЄДРПОУ

40041854

Територія

Дніпровський район

за КОАТУУ

8036600000

за КОПФГ

240

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

Фінансові послуги

Середня кількість працівників1

1

за КВЕД

Адреса, телефон

02152, місто Київ, проспект Тичини, будинок 20, 0689585672

64.99

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

На
кінець
звітного
періоду

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

-

6

первiсна вартiсть

1001

-

7

накопичена амортизація

I. Необоротні активи

1002

-

(1)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби:

1010

-

-

первiсна вартiсть

1011

-

-

знос

1012

-

-

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості

1016

знос інвестиційної нерухомості

1017

Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

1020
1021

-

-

1022

-

-

які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

5 101

5 101

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи

1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090

-

-

1095

5 101

5 106

Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

4
-

Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

1165
1166
1167

1
1

-

Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за роздiлом II

1170
1180

-

-

1181
1182
1183
1184
1190
1195

1

1

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

1200

-

-

БАЛАНС

1300

5 102

5 108

ПАСИВ
1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

5 101

5 101

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-

(8)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

1495

5 101

5 093

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Пенсійні зобов’язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Усього за роздiлом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

1125

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1530

-

-

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд

1532
1533
1534
1535
1540

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

-

1

з бюджету

1135

-

-

1136

-

-

1140

-

-

1145

-

-

1155

-

-

у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість

3
-

На
кінець
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

1

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Поточні фінансові інвестиції
1160

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

Код
рядка

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за роздiлом IІ
1595
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
товари, роботи, послуги
1615
розрахунками з бюджетом
1620
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
1900
БАЛАНС

3
-

4
-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15
15

-

-

-

-

5 102

5 108

Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

1

.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
ФІНВОРК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Товариство з обмеженою
Підприємство
за ЄДРПОУ
40041854
відповідальністю
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток

2

3

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

-

-

2010
2011
2012
2013

-

-

Код
рядка

За
звітний
період

2014

-

-

2050

-

-

2070

-

-

2090

-

-

2095

-

-

2105

-

-

2110

-

-

2111

-

-

2112

-

-

2120

-

115

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

(8)
-

(114)
-

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195

(8)

1
-

Звіт про фінансові результати (Продовження)
1
2
3
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
2275
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
(8)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
(8)
II. Сукупний дохід
Код
рядка

Найменування показника

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Назва статті

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

1
1
-

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

-

-

-

-

За
звітний
період

-

-

(8)

1

За
звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
8
Інші операційні витрати
2520
8
Разом
2550
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

4
-

За аналогіч
ний період
попереднього
року
4
13
3
99
115

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогіч
ний період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 12

31

ФІНВОРК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Підприємство
за ЄДРПОУ
40041854
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма №3 Код за ДКУД
Стаття

1801004

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року

1
2
3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках

4
-

Звітність фінансових установ

№6/2018

5

ТОВ «ФК «ФІНВОРК»
Звіт про рух грошових коштів (Продовження)
1
2
3
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
15
Інші надходження
3095
Товарів (робіт, послуг)
3100
(6)
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов’язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(2)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо- 3150
вими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
позик
Інші витрачання
3190
(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
-

Підприємство

Звіт про рух грошових коштів (Продовження)
1
2
3
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприєм- 3235
ства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
-

4
115
(5)
(10)
(3)
(3)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

-

-

-

(91)
(3)
-

-

(1)
(1)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки
3310
в дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року
3405
1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
-

(3)

4
-

27 000
(27 000)
1
1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
за ЄДРПОУ
40041854

ФІНВОРК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Товариство з обмеженою відповідальністю
Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття

Код

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

Зареєстрований
капітал
3
5 101

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

5 101
-

-

-

-

8
-

4114

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

4200

-

-

-

4205

-

-

-

4210

-

-

4215

-

4220

Капітал у
дооцінках

НеоплаДодатковий Резервний Нерозподілений
прибуток (непо- чений
капітал
капітал
критий збиток) капітал
5
6
7
8
-

Вилучений
капітал

Всього

9
-

10
5 101

-

-

5 101
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

5 101

-

-

-

(8)
(8)

-

-

(8)
5 093

4
-

№6/2018

6

Звітність фінансових установ

ТОВ «ФК «ФІНВОРК»
Примітки до фінансової звітності за 2017 рік
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК»
КОД ЄДРПОУ - 40041854
Зміст
1. Загальна інформація про Товариство.
2. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності.
3. Суттєві положення облікової політики, істотні облікові судження і допущення.
4. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності.
1. Загальна інформація про Товариство.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК» (надалі – «Товариство») зареєстровано відділом державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві 01
жовтня 2015 року., номер запису про включення відомостей про юридичну особу
до Єдиного державного реєстру 1 067 102 0000 022848. Зміни організаційно-правової форми та назви Товариства не здійснювались.
Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ - 40041854
Місцезнаходження: Україна, 02152, м. Київ, проспект Тичини, буд. 20
Види діяльності за КВЕД:
64.91 Фінансовий лізинг;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Предметом діяльності Товариства є виключно:
факторинг;
фінансовий лізинг;
надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
надання поручительства, гарантій;
надання позик;
переказ коштів;
діяльність з обміну валют;
обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків;
кліринг.
Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових
знаків.
Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2017 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Мета діяльності: отримання прибутку шляхом здійснення діяльності на ринку
фінансових послуг.
Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та будь-яких інших відокремлених підрозділів.
Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність, є
досить нестабільним для ведення бізнесу. Така ситуація пов’язана з військовими
діями на сході країни, реформуванням податкової системи, регулярними законодавчими змінами, стрімкою девальвацією національної валюти, падінням ВВП.
Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства. Майбутні умови
можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає
ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності.
2. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився
31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Стандарти, що використовувались для підготовки та подання фінансової звітності: МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 12 «Податки на
прибуток», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСБО 18 «Дохід», МСБО
21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані
сторони», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», МСБО 37 «Забезпечення,
умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося, крім МСФЗ, також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не
суперечать вимогам МСФЗ.
Припущення про безперервність діяльності Товариства
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати невизначено довго в майбутньому, це припущення
передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу
економічних умов на операції та фінансовий стан Товариства. Невизначеності, які
можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі, відсутні.
Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність в грошовій
одиниці України (функціональна валюта) - гривня. Одиниця виміру, в якій Товариство подає фінансову звітність – тисяча гривень з округленням до цілого числа.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного відображення фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення
інформаційних потреб широкого кола зовнішніх користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
09 лютого 2018 року – дата затвердження Загальними зборами Товариства
фінансової звітності за 2016 рік до випуску, відповідно до Протоколу № 8 від
09.02.2018 р. «Про затвердження річної звітності».
Ні власники, ні інші особи не мають повноваження вносити зміни до фінансової
звітності після її випуску.

3. Суттєві положення облікової політики, істотні облікові судження і допущення.
Основні засоби
Рівень суттєвості для статті «Основні засоби» в фінансовій звітності складає
6 000,00 грн.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час
зарахування на баланс оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних
засобів є окремий інвентарний об’єкт.
Собівартість об’єкта основних засобів включає усі витрати, що пов’язані з придбанням, доставкою, установкою і приведенням його в стан, придатний до експлуатації.
Після первісного визнання об’єктів основних засобів їх подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація основного засобу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у
стан, у якому він придатний до використання. Амортизація не припиняється, коли
актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не
буде амортизований повністю.
Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості,
що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів.
Строк корисного використання та ліквідаційна вартість встановлюється для
кожного об’єкта основних засобів за наказом директора Товариства.
Визнані об’єкти основних засобів класифікуються в наступні групи з відповідним строком корисного використання:
1) земельні ділянки;
2) будівлі, споруди, передавальні пристрої - 20 років (річна норма амортизації 5%);
3) електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації,
пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких
визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші
інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела
безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,
телефони – 2 роки (річна норма амортизації 50%);
4) машини та обладнання, що не ввійшли до попередньої групи - 5 років (річна
норма амортизації 20%);
5) транспортні засоби - 5 років (річна норма амортизації 20%);;
6) інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки (річна норма амортизації
25%);
7) інші основні засоби – 4-10 років (річна норма амортизації 10-25%).
Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації активу переглядаються на
кінець кожного фінансового року з оформленням відповідної довідки та будь-які
зміни фіксуються наказом директора Товариства.
Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його вибуття або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його
використання (вибуття).
Нематеріальні активи
Рівень суттєвості для статті «Нематеріальні активи» в фінансовій звітності
складає 3000,00 грн.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Облік нематеріального активу базується на строкові його корисної експлуатації. Нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації - не
амортизується, тоді як з визначеним строком корисної експлуатації амортизується.
Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений Товариством термін корисного функціонування.
Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної
експлуатації слід приймати за нуль, за винятком випадків, коли існує зобов’язання
третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації на кінець кожного фінансового року переглядається директором Товариства.
Припинення визнання нематеріального активу відбувається в разі його вибуття
або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання (вибуття).
Аналіз на зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
проводиться в кінці кожного річного звітного періоду відповідно до МСБО 36.
Інвестиційна нерухомість
Рівень суттєвості для статті «Інвестиційна нерухомість» в фінансовій звітності
складає 6 000,00 грн.
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю, витрати на
операцію включаються до первісної оцінки. Після первісного визнання об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються за моделлю справедливої вартості.
Фінансові інструменти
Визнання та припинення визнання
Товариство визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді, коли стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту.
Фінансові активи
Згідно з положеннями Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО)
39 «Фінансові інструменти – визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями:
- фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки
або збитки;
- інвестиції утримувані до погашення;
- позики та дебіторська заборгованість;
- фінансові активи, доступні (наявні) для продажу.
Подальша оцінка фінансових активів проводиться на кожну звітну дату.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки
або збитки (утримувані для торгівлі):
Фінансовий актив класифікується як утримуваний для торгівлі, коли він: був
придбаний з основною метою продажу у найближчому майбутньому; або на момент первісного визнання є частиною портфеля ідентифікованих фінансових ін-
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струментів, якими Товариство управляє як єдиним портфелем і стосовно яких існує недавня фактична історія отримання короткострокового прибутку.
Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою
вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під
час первісного визнання таких цінних паперів. Справедлива вартість фінансового
інструмента під час первісного визнання, як правило, представляє собою ціну операції (тобто справедливу вартість наданої або отриманої компенсації).
На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані
Товариством в торговий портфель обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
За справедливу вартість цінного паперу після визнання, береться вартість, що
визначена за найнижчим біржовим курсом на звітну дату. У разі відсутності котирувань на звітну дату справедлива вартість цінного паперу, вираховується за його
найближчим до звітної дати біржовим курсом.
Дебіторська заборгованість із фіксованими або які можна визначити платежами, для яких не існує активного ринку, класифікуються як дебіторська заборгованість та позики. Під час первісного визнання Товариством дебіторську заборгованість слід оцінювати за їхньою справедливою вартістю (за ціною операції). В
подальшому дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням будь-якого
знецінення. Проте, короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка оцінюється за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Резерви під знецінення дебіторської заборгованості створюються, якщо не виконуються зобов’язання по контракту, в тому числі прострочуються платежі. Якщо
надалі втрати від знецінення не підтверджуються, то збиток раніше визнаний, слід
реверсувати. Активи, визнані безнадійними до погашення, списуються за рахунок
відповідного резерву на підставі рішення Керівництва.
Інвестиції, утримувані до погашення - являють собою непохідні фінансові активи, які мають фіксовані або які можна визначити суми платежів та фіксовані дати
погашення, щодо яких Товариство має безсумнівний намір та здатність утримувати до їхнього погашення. Інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки,
за вирахуванням будь-якого знецінення.
Переоцінка фінансових активів, які відносяться до категорії «інвестицій до
погашення», здійснюється на дату кожного звітного періоду та на дати виплат накопиченого купонного доходу.
Якщо Товариство змушене буде продати більшу частку утримуваних до погашення інвестицій до закінчення терміну погашення (за виключенням певних спеціальних обставин), то уся категорія втратить своє значення і їй необхідно змінити
класифікацію на Інвестиції, доступні для продажу.
Фінансові активи, доступні для продажу – Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові інструменти, які або визначаються як такі,
що є наявними для продажу, або не класифікуються як (а) кредити та дебіторська
заборгованість, (б) інвестиції, утримувані до погашення, або (в) фінансові активи
за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через рахунок капіталу
423 (425).
Знецінення фінансових активів – фінансові активи, крім фінансових активів за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток,
оцінюються на предмет наявності ознак знецінення на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існує об’єктивне свідчення
того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, відбувся негативний вплив на очікувані майбутні потоки
грошових коштів від інвестиції.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, або
інші фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові
зобов’язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, коли фінансове зобов’язання або утримується для торгівлі, або
спеціально визначене як таке, що оцінюється за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток.
Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, відображаються за справедливою вартістю, при
чому будь-які прибутки або збитки, які виникають у результаті переоцінки, визнаються у складі прибутку або збитку.
Короткострокова (поточна) кредиторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка оцінюється за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування є
несуттєвим.
Інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, слід оцінювати за собівартістю.
Запаси
Запаси відображаються за найменшою з величин між собівартістю і чистою
вартістю реалізації. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову ціну
продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу. У разі продажу чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:
- за цінами продажу – для товарів, що продаються;
- собівартості перших в часі надходжень запасів (ФІФО) – для матеріалів, палива.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та на рахунках у банківських установах, депозити до запитання та короткострокові депозити зі
строком погашення до трьох місяців, разом з іншими короткостроковим високоліквідними інвестиціями, що легко конвертуються у відповідні суми грошових коштів і
які схильні до незначного ризику зміни вартості.
Податок на прибуток, відстрочені податкові активи та зобов’язання
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Витрати з поточного податку на прибуток базуються на оподатковуваному прибутку за рік.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових
зобов’язань за усіма тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що врахову-

ється у податковому обліку.
Відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, проти якого будуть
реалізовані визнані відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи та
зобов’язання розраховуються відповідно до ставки податку, що діятиме у тому періоді, в якому буде реалізовано актив або здійснено розрахунок за зобов’язанням,
базуючись на законодавчих нормах, що набрали чинність на звітну дату.
Доходи/Витрати
Облік доходів і витрат базується на принципах нарахування, відповідності та
обачності.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства: операційної, інвестиційної, фінансової. Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути достовірно визначені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом
кількох звітних періодів, то Товариство визнає витрати шляхом систематичного
розподілу його вартості (наприклад, амортизація) між відповідними звітними періодами. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Перехід на нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти,
які були випущені, але ще не вступили в силу
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустив остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти», яка замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та усі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує
разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація і оцінка,
знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. або після цієї дати, при цьому
допускається дострокове застосування. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності. МСФЗ (IFRS) 9 не
змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу внаслідок
застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання
та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову
звітність організації. МСФ (IFRS) 14 набирає чинності для річних звітних періодів,
починаються 1 січня 2017 р. або після цієї дати. Товариство не застосовує даний
Стандарт до своєї фінансової звітності.
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що
включає п’ять етапів, які будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з
покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або
послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до
визнання виручки. Після того, як рада з МСФЗ закінчить роботу над поправками,
які відкладуть дату набрання силу на один рік для річних періодів, що починаються
1 січня 2017 р. або після цієї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому допускається
дострокове застосування.
Товариство планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності. Крім цього,
Товариство приймає до уваги пояснення, випущені радою з МСФЗ в рамках попереднього варіанту документа в липні 2015 року, і буде відслідковувати зміни в
майбутньому. Діяльність Товариства пов’язана з наданням послуг. Продажі здійснюється за допомогою окремих ідентифікованих договорів з покупцями. Товариство не очікує значного впливу на її фінансову звітність в результаті застосування
нового стандарту до обліку виручки від надання даних послуг.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» – «Облік придбання часток участі в спільних операціях»
Поправки до МСФЗ(IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою
бізнес, згідно відповідним принципам МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об’єднань бізнесу.
Поправки також роз’яснюють, що раніше були частки участі у спільній операції не
переоцінюються при придбання додаткової частки участі в тій же спільної операції,
якщо зберігається спільний контроль.
Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють
спільний контроль, перебувають під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої
контролюючої сторони. Поправки застосовуються як щодо придбання первісної
частки участі у спільній операції, так і відносно придбання додаткових часток у тій
же спільної операції і вступають в силу на перспективній основі щодо річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати, при цьому допускається
дострокове застосування. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 і ИСФЗ (IAS) 38, які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигід, які генеруються
в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди,
які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може
використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних
активів. Поправки застосовуються перспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Очікується, що поправки не зроблять впливу на фінансову звітність
Товариства, оскільки Товариство не використовує і не буде використовувати заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: плодоносні рослини»
Поправки не матимуть жодного впливу на фінансову звітність Товариства,
оскільки цей Стандарт не поширюється на діяльність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів
в угодах між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в
частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається за-

8

№6/2018

Звітність фінансових установ

ТОВ «ФК «ФІНВОРК»
лежною організації або спільному підприємству або вносяться в них. Поправки
роз’яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або
внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ
(IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають
в внаслідок продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація інвесторів в
залежною організації або спільному підприємстві. Дані поправки застосовуються
перспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017
року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Дані
поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ період 2012-2014 років»
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2016 р Документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність»
Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу власникам. Поправка роз’яснює, що перехід від одного
методу вибуття до іншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не
переривається. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату
винагороди, може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації організація повинна оцінити характер
винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7.
Оцінка того, які договори на обслуговування є подальша участь, повинна бути
проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації не є необхідним для періодів, які починаються з річного періоду, в якому організація вперше застосовує
дану поправку.
(IІ) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності
Поправка роз’яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до скороченою проміжної фінансової звітності за винятком випадків,
коли така інформація являє собою значні оновлення інформації, відображеної в
останньому річному звіті. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»
Поправки стосуються грошових надходжень з боку працівників або 3-х сторін,
які йдуть на фондування пенсійних планів. Метою змін є спрощення обліку вступів,
незалежних від вислуги років або інших чинників, наприклад вступи, які розраховуються як фіксований відсоток від окладу. Ця поправка не застосовна до діяльності
Товариства, оскільки Товариство не має програм зі встановленими виплатами, що
передбачають внески з боку працівників або третіх осіб.
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз’яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжної фінансової звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту (Наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із
зазначенням відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності.
Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність.
Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Надання фінансової звітності» швидше
роз’яснюють, а незначно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки
роз’яснюють наступне:
• Вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
• Окремі статті в звіті (ах) про прибуток або збиток і ПСД і в звіті про фінансовий
стан можуть бути дезагреговані;
• У організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової
звітності;
• Частка ПСД залежних організацій і спільних підприємств, які обліковуються
за методом пайової участі, має бути викладена агрегованих в рамках однієї статті
і класифікуватися в якості статей, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано
до складу прибутку або збитку.
Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні
додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) з
прибутку чи збитку і ПСД. Дані поправки вступають в силу для річних періодів,
що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається
застосування до цієї дати. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги про консолідацію»
Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятки щодо
інвестиційних організацій згідно МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10
роз’яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією
інвестиційної організації, оцінює свої дочірні організації за справедливою вартістю.
Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає
тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційної організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють інвестору при застосуванні методу
участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його залежною організацією або спільним підприємством, є інвестиційною організацією,
до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях.
Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і вступають в силу для
річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати.
Істотні облікові судження і допущення
Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.
Товариство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що
відображаються в поточній фінансовій звітності, та на балансову вартість активів
та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду. Розрахунки та суджен-

ня постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові
оцінки, керівництво Товариства також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять суттєвий вплив на
суми, що відображаються в поточній фінансовій звітності, та оцінки, результатом
яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового періоду, на звітну дату відсутні.
5. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності.
Примітка 1. «Довгострокові фінансові інвестиції»
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 р. становлять 5 101
тис. грн. і складаються із внеску до статутного капіталу учасника ТОВ «КРЕДОСТАР ЛТД».
Довгострокові фінансові
інвестиції

01.01.2017, тис. грн.

31.12.2017, тис. грн.

Інші фінансові інвестиції

5101

5101

Примітка 2. «Гроші та їх еквіваленти»
Гроші та їх еквіваленти на 31.12.2017р. складають залишок коштів на поточному рахунку Товариства в сумі 1тис. грн.
Грошові кошти

01.01.2017, тис. грн.

31.12.2017, тис. грн.

Поточний рахунок

1

0

Всього

1

0

Примітка 3. «Інші операційні доходи»
В звітному періоді Товариство не отримувало доходів.
Інші операційні доходи

2017 рік, тис. грн.

2016 рік, тис. грн.

Інші операційні доходи

-

115

Примітка 4. «Адміністративні витрати»
До складу адміністративних витрат, в сумі 8 тис. грн., входять витрати на юридичні послуги, бухгалтерське обслуговування, навчально-освітні послуги, розрахунково-касове обслуговування та інші витрати.
Стаття витрат

2017 рік, тис. грн.

2016 рік, тис. грн.

Юридичні послуги

70

Бухгалтерське обслуговування

6

Розрахунково-касові послуги
банків

2

Навчально-освітні послуги

17

Інші (у т. ч. витрати на
заробітну плату)

8

20

Всього

8

115

Примітка 10. «Податок на прибуток»
Прибуток в звітному періоді не виникає, оскільки Товариство не отримувало
доходів. Витрати складають
Примітка 11. «Події після дати балансу»
Події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів Товариства, та які відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності Товариство повинно було розкрити, не відбувалися.
Примітка 12. «Цілі та політики управління фінансовими ризиками»
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська
заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Аналіз чутливості не проводився, фінансові інвестиції Товариства не мають
котирувань і не є спостережуваними.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних
курсів. Товариство не має операцій с іноземною валютою.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки мо-
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жуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу
вартість чистих активів.
Значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових
інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків
здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість
відсоткових фінансових інструментів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються
шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових
коштів від операційної діяльності.
Примітка 13. «Пов’язані сторони»
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати
іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо
зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають
не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків
зв’язаними сторін.
До зв’язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою
20% і більше відсотків у статутному капіталі Товариства та управлінський персонал:
- ТОВ «КРЕДОСТАР ЛТД».
- Закордонець М.М. - директор Товариства.
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без
спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.
Протягом 2017 р. операції з зв’язаними сторонами відсутні.
Директор

_____________ Ревунова А.О.

Головний бухгалтер _____________ Яхновська І.М.,
Директор ТОВ «РЕАЛ ПРАВО»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності та звітних даних
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК»
станом на 31 грудня 2017 року
Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК» (далі - Товариство), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про
власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності та звітні дані за рік, що
закінчився на зазначену дату, які додаються до цього аудиторського висновку та
затверджені керівництвом Товариства.
Основні відомості про Товариство
Повна назва
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата державної реєстрації
Дати внесення змін до
установчих документів

Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на
провадження певних
видів діяльності із
зазначенням терміну
їх дії.

Види діяльності за
КВЕД

Керівник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК»
40041854
02152, м. Київ, пр-т Тичини, 20
01.10.2015 року № 10671020000022848
13.10.2015 року №10671050001022848
Має свідоцтво Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг України про реєстрацію фінансової установи
серії ФК № 603 від 28.07.2015 року. З правом надання
послуг, які має право здійснювати фінансова компанія
без отримання ліцензій - та/або дозволів відповідно до
законодавства:
- надання гарантій;
- надання поручительств;
- надання позик;
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних
коштів;
- залучення фінансових активів юридичних осіб із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
Реєстраційний номер 13103239. Код фінансової установи - 13
64.91 Фінансовий лізинг;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. - основний
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах
або товарах
Кириленко Ліна Олександрівна - до 11.02.2016 року;
Ревунова Аліна Олександрівна – з 12.02.2016 року
(Протокол №5 від 11.02.2016 року, Наказ №4 від
12.02.2016 року)

Бухгалтерське обслуго- ТОВ «РЕАЛ ПРАВО»
вування
Кількість працівників
1

Згідно до Наказу Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики
Товариство складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової
звітності. Облікова політика застосовувалась у фінансовому обліку Товариством послідовно відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.
Фінансові показники в обліку відображаються по фактичним витратам за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період і активів, наявних
для продажу.
ТОВ «ФІН-АУДИТ» на підставі чинного законодавства, існуючих Міжнародних
стандартів аудиту та умов договору самостійно визначає форми, методи та масштаб виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства є відповідальним за підготовку та надання достовірної інформації для проведення аудиторської перевірки у відповідності
з вимогами МСА № 210 «Узгодження умов завдань з аудиту».
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження
та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових та інших звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики,
а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; оцінку здатності Товариства продовжити свою безперервну діяльність, а також доречності використання
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервної діяльності, якщо це застосовне.
Відповідальними за наглядом над процесом фінансового звітування у звітному
періоді є:
Директор - Ревунова Аліна Олександрівна;
Ведення бухгалтерського обліку – ТОВ «РЕАЛ ПРАВО».
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання
фінансової звітності.
Висловлення думки
• На нашу думку, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає
фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВОРК» станом на 31 грудня 2017 року та його фінансові результати,
рух грошових коштів та зміни власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для висловлення думки
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, затверджених
рішенням Аудиторської палати України в якості національних стандартів аудиту
(надалі – МСА), 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 2017 рік які затверджені розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ
від 01.02.2018 №142.
Також нами дотримані вимоги які викладені у «Кодексі етики професійних бухгалтерів» виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та у
розділі «Відповідальність аудитора» цього звіту.
Членами групи з виконання завдання і аудиторською фірмою в цілому дотриманий принцип незалежності.
З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо фінансової звітності Товариства була перевірена наступна фінансова інформація за
2017 рік та інші дані які мають безпосереднє відношення до такої інформації:
- Статутні та реєстраційні документи;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, Звіт про рух грошових
коштів за 2017 рік, Звіт про власний капітал за 2017 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік та річні звітні дані за 2017 рік;
- Положення про облікові політики та його застосування;
- Структура бухгалтерської служби та документообіг;
- Регістри бухгалтерського обліку;
- Договори, банківські, касові та інші первинні документи;
- інші документи які характеризують фінансово-господарську діяльність.
В процесі проведення аудиту був виконаний необхідний комплекс процедур
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:
В процесі виконання завдання нами був виконаний необхідний комплекс процедур відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:
- переддоговірний комплекс процедур та прийняття завдання до виконання;
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- планування аудиту;
- оцінка внутрішнього контролю;
- ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та рівня суттєвості;
- визначення аудиторської вибірки, виконання тестів контролю та виконання
процедур по суті;
- виконання аналітичних процедур;
- аналіз робочої документації;
- контроль якості виконання завдання;
- складання аудиторського висновку.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають, щоб планування та виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності було спрямоване на
одержання достатніх доказів щодо відсутності в звітах суттєвих помилок. Під час
виконання завдання зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовій звітності Товариства. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку про надання впевненості щодо річної
фінансової звітності та звітних даних Товариства.
Аудиторський висновок складено згідно чинного законодавства України, на
підставі Закону України «Про аудиторську діяльність», відповідно до МСА №700
Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та МСА №800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності яка складена відповідно до концептуальних
основ спеціального призначення».
З урахуванням рівня суттєвості та інших властивих аудиту обмежень існує
ймовірність того, що будь які істотні помилки можуть залишитись не знайденими.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо повноти та достовірності комплекту фінансової звітності.
Виконання Товариством вимог законодавчих та нормативних актів
Протягом звітного періоду Товариство в цілому дотримувалося вимог законодавчих та нормативних актів які зазначені п.п. 1.1.-1.10 та 5.1.-5.4. статті ІV Методичних рекомендацій №142, крім наступного:
- відсутнє документальне підтвердження сертифікованого фахівця з питань
технічного обстеження будівель та споруд відповідності приміщення у якому здійснюється Товариством обслуговування клієнтів (споживачів) доступності для осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних
будівельних норм, правил і стандартів.
- На власному сайті не розкрито наступну інформацію: щодо цін та тарифів
фінансових послуг, власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою), про ліцензії та дозволи, видані фінансовій
установі, внутрішні правила надання фінансових послуг.
Одночасно зазначаємо, що до нашої компетенції не відносяться наступні питання:
- огляд приміщень у яких здійснюється обслуговування клієнтів;
- огляд місць на предмет їх доступності для візуального сприйняття особами з
інвалідністю та іншими маломобільними групами населення;
- огляд та/або перевірка сейфів, охоронних сигналізацій, наявної охорони та
т.і., тому ми не розглядаємо вищезазначені питання.
Формування статутного капіталу
Товариство створено рішенням Загальних зборів Учасників відповідно до протоколу від 23.09.2015р. №1 та зареєстровано 01.10.2015р.
Відповідно до прийнятого вищезазначеним протоколом рішення статутний капітал Товариства становить 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. та розподіляється між
засновниками наступним чином:
Засновники/учасники
Товариства
Бобриньов Віталій Вікторович Паспорт ВА №000900
РАЗОМ:

Місцезнаходження
Засновника
м.Київ, вулиця
Срібно кільська,
будинок 3-Б, кв. 93

Частка%

Сума (грн.)

100,0

1 000,00

100,00

1 000,00

Здійснення внеску Бобриньовим Віталієм Вікторовичем до статутного капіталу Товариства у сумі 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. підтверджено квітанцією
№177155 від 13.10.2015 та випискою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за період з 06.10.2015
по 04.03.2016 року.
Протоколом №3 від 12.10.2015 прийняті наступні рішення:
- Про вихід Бобриньова Віталія Вікторовича із складу учасників Товариства
шляхом відчуження своєї частки Товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕДОСТАР ЛТД»;
- Про збільшення статутного капіталу Товаприства;
- Про затвердження нової редакції статуту Товарситва.
Відповідно до нової редакції статуту Товариства від 12.10.2015 статутний капітал Товариства становить 5101000 (п’ять мільйонів сто одна тисяча) грн. 00 коп. та
розподіляється між засновниками наступним чином:
Засновники/учасники
Товариства
«КРЕДОСТАР ЛТД», код
ЄДРПОУ 40033251
РАЗОМ:

МісцезнаходженняЗасновника
03148, м. Київ,
вулиця Гната Юри,
9, к. 34А

Частка%

Сума (грн.)

100,0

5 101 000,00

100,00

5 101 000,00

Здійснення внеску ТОВ «КРЕДОСТАР ЛТД» до статутного капіталу Товариства
у сумі 5 100 000 (п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. підтверджено випискою ПАТ
КБ «ЄВРОБАНК» за період з 06.10.2015 по 04.03.2016 року.
Неоплачений капітал відсутній.
Протягом звітного періоду статутний капітал не змінювався.
Власний капітал

Власний капітал Товариства становить 5 093 (п’ять мільйонів дев’яносто три)
тис. грн. і відповідає вимогам пункту 1 розділів VII та XI Положення про державний реєстр фінансових установ, що затверджено Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
28.08.2003 року № 41.
Розкриття інформації щодо змісту статей балансу
Фінансові інвестиції
У рядку Балансу 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються
за методом участі в капіталі інших підприємств» відображено фінансові інвестиції
на суму 5 101 тис. грн. Вищезазначена фінансова інвестиція є участю (на 99,99%)
Товариства в капіталі ТОВ «КРЕДОСТАР ЛТД», яка в свою чергу є засновником
Товариства і пов’язаною з ним юридичною особою.
Події після дати балансу
За період з 31.12.2017 до дати цього висновку будь яких подій чи обставин, які
не знайшли своє відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий
вплив на фінансовий стан Товариства не виявлено.
Інші факти та обставини
Інших фактів чи обставин крім тих що визначені у параграфі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», які можуть суттєво
вплинути на діяльність Товариства у майбутньому не виявлено.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
З моменту своєї реєстрації до дати цього висновку Товариство не розпочало своєї фінансово-господарської діяльності, і є по суті не працюючим підприємством. Тому, на нашу думку, існує суттєва невизначеність щодо безперервності
діяльності Товариства у майбутньому.
Інформація щодо звітних даних
Управлінський персонал Товариства є відповідальним за підготовку та надання
достовірної інформації для проведення аудиторської перевірки у відповідності з вимогами МСА № 210 «Узгодження умов завдань з аудиту». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення річних звітних
даних, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
У звітному періоді нами перевірена кожна складова річних звітних даних Товариства за 2017 рік, а саме:
Титульний аркуш;
Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
Довідка про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу;
Довідка про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту);
Довідка про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки;
Довідка про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу;
Довідка про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії.
Зазначаємо, що думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на
річні звітні дані і ми не висловлюємо думку з будь-яким рівнем впевненості щодо
іншої інформації.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо річних звітних даних на
основі результатів проведеного нами аудиту відповідно до МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, кожна складова частина
річних звітних даних не містить суттєвих викривлень.
Під час аудиту не виявлено будь-яких невідповідностей між річними звітними
даними та фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування
Номер, дата видачі свідоцтва про
внесення в реєстр АПУ
Номер, дата видачі свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки
фінансових установ
Адреса, телефон
Договір на проведення аудиту
Початок проведення аудиту
Закінчення проведення аудиту

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІН-АУДИТ»
№4543 видане рішенням АПУ від
20.12.2012р. №262/3, чинне до
20.12.2022р.
№0106 від 13.02.2014р. рішенням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №441, чинне до
30.11.2022р.
03035, м. Київ, вул. Липківського Василя,
б. 45, офіс 712, тел.(044) 538-16-69
Від 29.01.2018 №01-15/09
29.01.2018
05.02.2018

Обмеження щодо розповсюдження
Звертаємо Вашу увагу на те, що даний висновок наданий Товариству для подання інформації регуляторному органу і не може бути використаний для інших цілей.

Директор ТОВ «ФІН-АУДИТ»

Г.С.Скрипніченко

Сертифікат серія № 003336 від 26.03.1998р., чинний до 29.11.2022р.
Дата надання висновку: 05 лютого 2018 року

